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Sammanfattning 

Satan or satan? Hebrew word שטן (satan) has been interpreted both as either a resistance or an 

opponent, but also as a name, Satan.  

This essay deals with the interpretation and meaning of various texts by שטן to see how the 

representation of the character Satan emerged. The essay deals with why satan became Satan 

and how the character Satan became a malicious figure through an ambiguous interpretation 

of שטן.  

The result of the study shows that because of the definite article ה in front of שטן the word שטן 

should not be read as a name but as the opponent, the satan.  

 

Engelsk titel 

satan is not Satan 

An investigative text study about Satan’s description  
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1   Inledning  

Nyligen skrev litteraturvetaren Jonas Andersson en artikel med namnet Djävulen - en 

tjänsteman med tillfällig anställning där han tar sin utgångspunkt i H.A. Kellys forskning 

kring vem Satan verkligen är (Andersson 2019). Andersson diskuterar i sin artikel om vem 

Satan skulle kunna vara och att framställningen av Satan som en ond motståndskraft till Gud 

är en senare konstruktion. Den artikeln väckte ett intresse hos mig för att se hur och varför 

Satan blev just figuren Satan och om det verkligen är en egentlig figur. Det jag saknade i 

Anderssons artikel som jag vill komplettera med den här uppsatsen är varför Satan blivit en 

väsentlig figur i historien genom att ta med perspektivet på Satan som Asasel i Första 

Henoksboken där den illvillige karaktären blommar ut ordentligt. 

   Satan eller satan? Uppsatsen kommer att behandla fem texter där Satan har en betydande 

roll för textens framställning. Jag tycker mig se att Satan har blivit problematiskt tolkad som 

en gestalt eller karaktär där figuren har fått bära människans synd genom den kristna 

historien. Genom en tolkning där skulden kan flyttas från människan till karaktären Satan har 

också en teologi om motpolen till det goda, Gud, skapats genom att Satan bär människans 

synd och blir då en motpol till Gud som får symbolisera det onda.  

   Uppsatsen kommer att undersöka olika texter och jämföra dessa för att se om det finns 

några skillnader och likheter i hur man framställer Satan. För att få en överblick av hur Satan 

har behövt tilldelas vissa egenskaper kommer uppsatsen ha en inledande del om kampmotivet 

som föranlett detta, som är hämtat från Babylonsk mytologi och Kanaaneisk religion. De 

texter jag har valt att se på är 1 Krönikeboken 21:1-17, Jobs bok 1:6-12 och Sakarja 3:1-10. 

När jag har gått igenom texterna för att se hur Satan har framställts i de här texterna kommer 

jag att se på hur Satan lyfts fram i Första Henoksboken kapitel 6-10 Där benämns karaktären 

dock som ängeln Asasel.  

   Perspektivet på kampmotivet lyfts in för att ge en bakgrundsinformation till varför det har 

behövts en ond figur i en monoteistisk världsbild. I den avslutande delen i kapitel 2 kommer 

ett perspektiv från Nya testamentet att lyftas in som en kontrast till Satans framställning i 

Gamla testamentet. Detta för att visa på hur en bild av att en ond gestalt trotsar Gud även 

finns i Nya testamentet.  
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Texterna jag har valt att studera är alla efter-exila (senare än år 597 f.Kr.) vilket kan ha haft 

en  betydelse för Satans framställning. Första Henoksboken är en ännu senare text som är 

tillkommen omkring 300 f.Kr., vad har det för betydelse för Satans framtoning i texterna? 

   Utifrån en jämförande textanalys kommer jag att besvara min frågeställning. Jag kommer 

att använda mig av litteratur och bibelkommentarer som skrivits i ämnet och utifrån resultatet 

och sammanställningen av litteraturen svara på min frågeställning. 

   Syftet med uppsatsen är att se på hur Satan har kommit att framställas i de Gamla 

tesmtamentliga texterna. Varför och i så fall hur har man tillskrivit Satan olika egenskaper 

utifrån att man tolkat שטן (satan) som ett namn?  

  1.1   Syfte och problemställning 

Syftet med denna uppsats är att se på relationen mellan olika texter där Satan förekommer för 

att se på framställningen av Satan genom historien. De tre texterna ur Gamla testamentet (1 

Krön 21, Sak 3 och Job 1) kommer att behandlas och studeras utifrån litteratur och tidigare 

bibelkommentarer och forskning om vad som sagts om dessa tre texterna. Hur har Satan 

kommit att framställas i de olika texterna där karaktären finns med?  

   När sammanställningen av de här tre texterna är gjord så kommer perspektivet på Första 

Henoksboken (kapitel 6-10) att lyftas in. Första Henoksboken kommer att ställas som 

kontrast mot de andra tre texterna för att se om framställningen av Satan har ändrats med 

tiden. Till sist lyfts ett perspektiv på Satan fram i Nya testamentet för att få en inblick i Satans 

roll i kristen tradition. 

   Problemställningen som uppsatsen berör är hur framställningen av Satan i de olika texterna 

berörs utifrån hur man har översatt det hebreiska ordet שטן (satan). Är det utifrån hur שטן 

(satan) har översatts som karaktären och figuren Satan har tilldelats olika egenskaper som 

gjort Satan tvetydig? 

1.2   Frågeställning  

● Hur har Satan kommit att bli en sådan tvetydig och illvillig figur i ljuset av Gamla 

testamentets texter, 1 Krön 21:1-17, Job 1:6-12, Sak 3:1-10? Och senare som Asasel i 

pseudepigrafen Första Henoksboken kapitel 6-10 och som Satan/Djävulen i Nya 

testamentet, Matt 4:1-11? 
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● Finns det några egentliga belägg för att שטן (satan) bör tolkas som ett namn i 1 Krön 

21:1-17, Job 1:6-12 och Sak 3:1-10? 

 1.3   Avgränsning 

Avgränsningen i denna uppsats är att endast granska de fem texterna som uppsatsen berör. 

Uppsatsen kommer inte att innefatta andra texter som nämner Satan utan kommer endast att 

beröra de texterna som jag har valt. Däremot omnämns andra Bibelställen som har vikt för 

framställningen av Satan. Varför avgränsningen är gjord utifrån dessa texterna är för att Satan 

ses ur olika perspektiv i de tre första texterna för att sedan blomma ut i Första Henoksboken 

där Satan i form av ängeln Asasel tilldelas alla de egenskaper som samlats i de tre andra 

texterna. Den sista texten som är en text från Nya testamentet finns med för att få en insikt i 

hur Satan utifrån tidigare tradition har tolkats senare inom kristendomen. Eftersom uppsatsen 

är en jämförande textanalys kommer jag endast jämföra texterna och lyfta in perspektiv på 

hur texterna har tolkats och kan tolkas med hjälp av den forskning som finns på ämnet. Ett 

perspektiv på kampmotivet i kringliggande religioner och framställningen av Satan i Nya 

testamentet kommer att lyftas in som tydliggörande för Satans roll i Gamla testamentet.  

1.4   Forskningsgenomgång  

Det finns mycket forskning på Satan så uppsatsen är avgränsad till att se på hur tolkningen av 

Satan har utvecklats och hur kampmotivet har kommit att påverka synen på Satan. Neil 

Forsyth har i sin bok The Old Enemy - Satan & the Combat Myth tagit upp relationen mellan 

Satan och kampen mellan det onda och det goda. Han tar upp tidigare berättelser som har haft 

en betydande roll för hur utvecklingen av Satans framställning har vuxit fram. Henry Ansgar 

Kelly tar i sin bok Satan - A Biography upp om Satan verkligen bör tolkas som ett namn på 

ett tydligt och sakligt sätt. Det gör även Miguel A. De La Torre och Albert Hernandez i deras 

bok The Quest for the Historical Satan där de precis som Kelly skriver om bakgrunden till 

Satans framställning genom historien. Jag anser att jag kan komplettera deras forskning 

genom att jag har valt att se djupare på fem specifika texter som berör Satan och på så vis 

hitta en tydlig nyans på karaktärens framställning i de berättelserna.  
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1.5   Material 

Det primära materialet i den här uppsatsen är texter utifrån Bibel 2000 och Biblia Hebraica 

Stuttgartensia (BHS). Det är texterna 1 Krön 21:1-17, Job 1:6-12 och Sak 3:1-10. Första 

Henoksboken, kapitlena 6-10, återfinns i James H. Charlesworth The Old Testament 

Pseudepigrapha. Till Matteus 4:1-11 används den svenska översättningen i Bibel 2000.  

   Det sekundära materialet i uppsatsen är de bibelkommentarer och litteratur som har varit 

stöd för det resultat som redovisas i uppsatsen i kapitel 2. Annat sekundärmaterial som 

använts i uppsatsen är Hayes och Holladays bok Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook 

som varit grunden för metoden i uppsatsen.  

1.6   Uppsatsdisposition 

Den här uppsatsen är uppbyggd i fyra kapitel där kapitel 1 är det inledande kapitlet med 

formalia för uppsatsen. I kapitel 1, inledningen, så beskrivs vad uppsatsen kommer att handla 

om och dess syfte, frågeställningarna som uppsatsen kommer att behandla och vilken metod 

och teorier som använts i uppsatsen. I kapitel 2, diskussion och resultat, så redovisas det som 

uppsatsen har behandlat och studerats genom en jämförande textanalys. Kapitlet inleder med 

en del där en förklaring till kampmotivet i Gamla testamentet ges för att underlätta för läsaren 

att förstå kampen mellan ont och gott i texterna som analyseras i uppsatsen. Efter en 

inledning om kampmotivet så följs uppsatsen av de fyra texterna som har analyserats. 

Texterna har en egen underrubrik där varje text behandlas och ser på vad forskningen säger 

kring hur Satan har framställts i dessa texter genom historien. Efter varje textdel finns en 

sammanfattning som förklarar och tydliggör resultatet och hur diskussionen gått kring den 

specifika texten inom forskningen. Kapitel 2 kommer att avslutas med en kortare 

framställning av Satan i Nya testamentet för att visa på framställningen av Satan även i 

senare tradition.  

   Kapitel 3, slutsatser, är det kapitlet där mina personliga reflektioner kring resultatet och 

diskussionen förs. I det här kapitlet dras slutsatser utifrån vilka resultatet som framkommit 

kring de olika texterna och hur jag ser på dessa resultat. Det sista kapitlet, kapitel 4, är en 

bibliografi. 
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1.7   Teori och Metod  

I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av litterär analys. Jag kommer att jämföra de 

fem olika texterna som återfinns i mitt primära material. Uppsatsen kommer att utgå från 

Hayes och Holladays teorier om textanalys angående textens struktur, stil, syfte, känsla, 

strategi och föreställning som metod. Det återfinns i kapitel 5 i deras bok Biblical Exegesis: A 

beginner´s Handbook (Hayes & Holladay 2007:91). Uppsatsen kommer att behandla 

texternas olika stilistiska drag och då kommer Hayes och Holladays teorier vara till grund 

som metod i uppsatsen.  

   För att se på de språkliga problemen som rör det hebreiska ordet שטן (satan) så kommer 

uppsatsen beröra historien framför och bakom texten för att få en helhetssyn på hur man har 

använt och tolkat Satan. 

 

2   Diskussion och resultat  

2.1   Kampmotivet i Gamla testamentet 

Gamla testamentet är fullt av influenser från tidigare och omkringliggande religioners 

berättelser. I Kanaaneisk religion finns det en berättelse som kallas Baalsmyten som bland 

annat handlar om en kamp mellan väderguden Baal och dödsguden Mot (Eriksson & Viberg 

2009:67). Väderguden Baal är en spännande karaktär som styr över stormar och regn, han är 

den som är ansvarig för att skördarna blir goda och fruktbarheten blir god (Eriksson & Viberg 

2009:67). Baal står för det goda och föränderliga. Han står i en kamp mot dödsguden Mot där 

Baal dödas av Mot. Baal har följe av kärlekens gudinna Anat. Anat blir förtvivlad när Mot 

dödar Baal så hon dödar kort därefter Mot. Både Baal och Mot återuppstår och kampen är 

återigen igång, det onda mot det goda. Det var en kort sammanfattning av en del i berättelsen 

om Baal. Det är en spännande berättelse om kampen mellan det onda och det goda som 

ständigt pågår.  

   En annan berättelse som också har stort inflytande i Gamla testamentet är den Babyloniska 

berättelsen Enuma Elish. Det är en berättelse om Tiamat som är en personifiering av 

saltvattnet mot Marduk som är den största av gudarna (Mobley 2012:18-19). Enuma Elish är 
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av samma genre som Baalsmyten i kampen mellan det onda och det goda. Det är även en 

kamp om vem som ska få vara kung, den högsta av alla (Forsyth 1987:126). Tiamat som är 

en kvinnlig figur har ett entourage av elva stycken andra monster som hjälten Marduk ska 

besegra, en kamp mellan monstren och hjälten (Mobley 2012:18). I berättelsen så slänger 

Marduk ett nät över Tiamat och kastar med all sin kraft en västanvind i Tiamats mun så hon 

blåser upp som en ballong (Mobley 2012:18). Medan Tiamat är uppblåst som en ballong så 

skjuter stormguden henne i magen med en pil och hon dör samtidigt som hennes elva 

följande monster blir infångade (Mobley 2012:19). Tiamats kroppsdelar återanvänds för att 

återskapa jorden och hela kosmos (Mobley 2012:19). Här hade historien om Tiamat och 

Marduk kunnat vara slut. Det goda vann faktiskt över det onda. Det är dock inte riktigt så 

eftersom de elva andra monstren bara är infångade och inte dödade och utplånade. Ondskan 

lever kvar i världen men den är fastkedjad och under någon form av kontroll vittnar den här 

berättelsen om.  

   Båda de här berättelserna vill tala om varför ondska finns i världen. Det är två spännande 

berättelser om hjältar som slåss mot någon form av ond makt. De här dramatiseringarna ger 

ett hopp om att det goda vinner över det onda. Men de vill också säga något mer, att det just 

krävs en kamp. Det goda måste vinna över det onda för att ge ett hopp om en stabil tillvaro 

och en ljus framtid.  

   De här två berättelserna är spännande och dramatiska där gudarna ska rädda världen. Att 

berättelserna är fängslande och spännande är för att på ett livstolkande sätt förklara varför det 

finns ondska i världen. När det händer någonting som man inte kan förutspå eller styra över 

söker man efter en förklaring till varför det blev som det blev. De här gamla berättelserna 

visar på att det inte är ett nytt fenomen att man behöver en förklaring till det onda.  

   Både Kanaaneisk religion och Babylonisk religion är polyteistiska vilket betyder att de har 

flera gudar. Därför är det självklart att det finns onda och goda gudar som strider om världen. 

Olika gudar har olika egenskaper och de har olika uppgifter utifrån sina egenskaper. 

Berättelserna talar om varför världsordningen ser ut som den gör. Ett exempel på det här är i 

Baalsmyten när Baal dör. Han dör på våren och återuppstår på hösten och eftersom han är 

vädergud så räddar han folkets skörd med sitt regn över jordbruket (Eriksson & Viberg 

2009:67). Stormguden Baal är den som styr över befruktningen och är därför viktig för hela 

årscykeln att skörden ska bli god, och att nytt liv ska spira. Eftersom kampen mellan Mot och 

Baal hela tiden pågår år efter år så kommer årstiderna igen varje år och en ny befruktning 

 



 
 

10 

med en väntande skörd. Folket lägger sin tilltro till Baal, att han ska besegra dödsguden Mot 

och återuppstå så att skörden blir god och livet segrar.  

   Liknande är det i Enuma Elish där Marduk återanvänder Tiamats kroppsdelar efter att han 

dödat henne för att skapa världen (Mobley 2012:19). Hur den högsta och goda guden Marduk 

skapar universum med det onda havsmonstret Tiamats kvarlevor blir också en liknelse av att 

Marduk är den som återställer ordningen.  

    I Israel fanns både Baalsdyrkan och följare av Israels Gud, en Jahve-dyrkan. Problemet om 

vem av gudarna som man skulle tillbe verkade ha uppkommit kring 800-talet enligt de 

bibliska texterna (Eriksson & Viberg 2009:68). Det var profeten Elia som under en längre 

period av torka ställer sig på berget Karmel för att avgöra om det är Baal eller Jahve som 

kommer att skänka regn till folket (Eriksson & Viberg 2009:68). I 1 Kung 18 beskrivs hur det 

gick till när Elia samlade Baals profeter för att visa att det är Jahve som är den enda guden. 

Hur Jahve gav dem eld men att Baal inte lyssnade på sina anhängare. Det var ett sätt att 

förklara varför man gick från att tillbe Baal till Jahve. Vilket resulterade i att det bara fanns 

en Gud i området, Jahve. Eftersom man tidigare bett till flera gudar men nu bara hade en Gud 

att tillbe uppstod en del problem när ens enda Gud bland annat inte kunde dö och återuppstå 

likt Baal och återställa ordningen. Den enda guden måste klara av alla problem själv. Det 

tidigare kampotivet som förklarat livets gång har med en monoteistisk gudsbild behövts att 

förändras och ändrat livsåskådningen.  

   Man löste tillfälligt problemet genom att lägga ondskan hos människan. Det blev en strid 

mellan människan och Gud istället för en strid mellan gudomliga krafter. Problemet uppstår 

först när man börjar läsa in betydelser av ordet שטן (satan) som betyder motståndare, någon 

form av hinder, någonting som står emot. I början var שטן ett verb som blev personifierat 

första gången i 1 Sam 29:4 (De La Torre & Hernández 2011:57). Det är en senare berättelse 

som har till uppgift att legitimera David som kung. Det är en strid om att David ska få bli 

kung eftersom han besegrat fler än Saul så שטן i den här versen visar på att David inte ska bli 

falistéernas motståndare. I den här versen byter שטן form för första gången och blir en 

mänsklig motståndare istället för verb som tidigare i texterna. 

   Någonting har hänt här som gjort att fokuset har skiftat av ordets karaktär. Den mer 

personifierade formen av שטן nämns arton gånger i tre böcker i den Hebreiska bibeln. Det 

nämns en gång i 1 Krön 21:1, tre gånger i Sak 3:1-2 och fjorton gånger i de två första kapitlen 

i Jobs bok (De La Torre & Hernández 2011:57). De här tre texterna är alla efterexila, efter år 
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597 f.Kr. Har texternas historiska kontext någonting att göra med att Satan blev en 

personifierad figur? Det var efter Babylons fall som judarna influerades av Persisk tradition 

och den apokalyptiska religionen Zarathustra. Zarathustra hade som filosofi att man hamnade 

i himlen eller helvetet beroende på sina livsval (De La Torra & Hernandéz 2011:65). Det är 

en kamp mellan ljuset och det goda mot mörkret och det onda. Utifrån den tanken om att det 

kommer en dom vid livets slut med ett löfte om frälsning i himlen är en stark influens från 

Zarathustra. I helvetet fanns den onda demonen, vilket senare har kommit att utvecklas till en 

tanke kring Satan i helvetet i Mellanösterns kultur (De La Torre & Hernandéz 2011:68). 

2.1 Sammanfattning  

I både Baalsmyten och Enuma Elish är det en god Gud som strider mot den onda guden eller 

de onda varelserna. Detta för att ge ett hopp om att det kommer att bli bättre. Det är en kamp 

där det goda ska vinna. Den ständiga kampen mellan det onda och det goda pågår även i den 

andliga världen. Världen styrs av makter som strider om det goda.  

   Texterna i Gamla testamentet har influerats av texter från andra religioner och kulturer och 

därför är kampmotivet tydligt även i Gamla testamentet. Det som däremot skiljer Gamla 

testamentet mot Baalsmyten och Enuma Elish är att berättelserna i Gamla testamentet har en 

Gud medan de andra texterna har flera gudar som strider med varandra. Därför blir kampen i 

Gamla testamentet en annan. I Gamla testamentets texter har Gud en strid med människan 

istället för strid med andra gudar. Människan är den som bär på ondskan och utmanar Gud i 

Gamla testamentet medan i Enuma Elish och Baalsmyten är det onda gudar som strider mot 

de goda gudarna. Hur ska människan förhålla sig mellan det onda och det goda? I och med 

personifieringen av Satan har också fokus flyttat från att människan har ett ansvar i vad man 

gör till att man lägger ansvaret hos en ond figur. Den skiftningen har skett efter exilen och 

man har behövt skylla den ondska som drabbat folket på någon annan. 

   På grund av hur man har valt att tolka שטן kommer nu uppsatsen att behandla dessa tre 

texter var för sig för att se på hur שטן har kommit att utvecklas genom de texterna. Karaktären 

Satan blommar ut i Första Henoksboken och är där tydligt personifierad och kommer därför 

att ställas mot de andra tre texterna ur Gamla testamentet. 
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2.2   1 Krönikeboken 21:1-17 

 

1 Krön 21:1  

  ויעמד שטן על ישראל ויסת את דויד למנות את ישראל

Satan trädde nu upp mot Israel och eggade David att räkna israeliterna (Bibel 2000: 1 Krön 
21:1).  
 

2 Sam 24:1  

 ויסף אף יהוה לחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל ואת יהודה

Herrens vrede blossade åter upp mot israeliterna, och han eggade David mot dem. ”Du skall 

räkna folket i Israel och Juda”, sade han (Bibel 2000: 2 Sam 24:1).  

 

1 Krön 21 är en parallell till 2 Sam 24 (Klein 2006:417). Redan i första versen i kapitel 21 så 

nämns שטן. Det är en intressant inledning där det är Satan som hetsar David att räkna 

israeliterna i 1 Krön 21:1 medan det i 2 Sam 24:1 är Jahve som hetsar David att räkna 

israeliterna (Knoppers 2004:751). Det intressanta här är att i 2 Sam 24:1 så uppmanas David 

att räkna folket men i 1 Krön 21:1 så tar David ett eget initiativ att räkna folket (Eriksson 

2006:298). Jahve har inte uppmanat David att räkna folket men han väljer själv att göra det 

på uppmaning av Satan. Skiftningen mellan Jahve och Satan som den som hetsar David att 

räkna folket kan inte ses som en direkt koppling till att 1 Krön 21:1 är tillkommen efter exilen 

medan 2 Sam 24:1 är förexiliskt material (Knoppers 2004:751).  

   Det är omtvistat om den här versen (1 Krön 21:1) skulle vara en influens från Persisk 

religion och tanken om en dualistisk världsbild eller inte (Braun 1986:217). Det som skulle 

tala emot att det är en dualistisk tanke i den här versen är att det inte någon annanstans i 

Krönikeböckerna tyder på att det skulle finnas en dualism i någon av de böckerna (Knoppers 

2004:751). Det skulle istället kunna vara så att man ansåg att Jahves ilska mot David att hetsa 

honom att räkna folket var så problematisk att man valde att använda en personifierad Satan 

här istället för Jahve (Klein 2006:418).  

   Användandet av Satan i den här texten skulle kunna vara en syftning på en mänsklig gestalt 

istället för en gudomlig varelse men användandet av verbet עמד (trädde fram/stod upp) tyder 

på att så är inte fallet. Eftersom עמד står i direkt anslutning till שטן även i Sak 3:1 där Satan är 
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en gudomlig figur i form av Jahves åklagare (Klein 2006:418). Även i Job 1-2 är Satan en 

gudomlig figur som samtalar med Jahve i form av Jahves Anklagare (Japhet 1993:374). På 

grund av användningen av verbet עמד bör Satan vara en gudomlig figur även i 1 Krön 21:1. 

Det är visserligen inte så enkelt som att verbet עמד styr om Satan skulle vara ett namn eller en 

form av motståndare/anklagare i 1 Krön 21:1. Detta eftersom formen av שטן är ett nomen och 

en motståndare på liknande sätt i 1 Kung 11:14, 23, 25 och Ps 109:6 som i 1 Krön 21:1 

(Japhet 1993:375).  

   1 Krön 21:1 är en mycket omtvistad vers för framställningen av Satan. På grund av att 

Satan är ett substantiv som har bestämd artikel i Job 1:6 och Sak 3:1 men är obestämt artikel i 

1 Krön 21:1 så har exegeter valt att tolka Satan som ett namn i 1 Krön (Japhet 1993:374). 

Eftersom man har givit figuren i 1 Krön 21:1 ett namn har Satan blivit en figur som får en 

egen roll i berättelsen. Det Satan gör i berättelsen är att hetsa David. Det är en ond handling 

och på grund av att Satan har blivit namngiven, fått en egen roll och hetsar David att göra 

något ont tillskrivs Satan i den här versen för första gången onda egenskaper. Satan är 

förkroppsligad ondska för första gången i Bibeln. Det är nära en dualistisk världsbild av det 

gudomliga som utspelas i berättelserna i Bibeln i 1 Krön 21:1 (Japhet 1993:374).  

Satan i 1 Krön 21:1 skiljer sig från framställningen av Satan i Sakarja och Job. I både Sakarja 

och Job är Satan “söner av Gud” och tillhör det gudomliga riket medan Satan i 1 Krön är en 

figur som är stationerad bland de mänskliga. Satan hetsar David att räkna folket och det har 

ingenting med Gud att göra. Handlingen är tydligt riktad till David som är mänsklig på jorden 

och det gudomliga och Gud eller Jahve nämns inte i den här versen (Japhet 1993:375).  

   Det är problematiskt att framställningen av Satan i 1 Krön 21:1 har tolkats som ett namn 

när det tyder på att formen av שטן i versen mer efterliknar formen av en motståndare som i 1 

Kungaboken och Psaltaren. När man läser in betydelsen som en fiktiv personifiering av Satan 

blir det en felaktig bild av dualism. Dualismen som framträder i och med att Satan 

personifieras i den här versen gör att det tillskrivits figuren Satan onda egenskaper.  

   De första 6 verserna i 1 Krönikeboken 21 handlar om att David räknar folket. Efter vers 1 

beskrivs det i vers 2 hur David befaller Joav och officerarna att räkna israeliterna. Joav 

ifrågasätter varför han ska räkna folket. Han ifrågasätter David, som han tilltalar som sin 

herre, varför folket ska räknas och varför David drar skuld över Israel när han är kung över 

landet och folket lyssnar till honom. Trots det väljer David att låta Joav och officerarna räkna 

folket för mönstring för att veta hur många vapenföra som Israel och Juda kan ställa upp med. 
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Varför Joav inte väljer att räkna Levi och Benjamin är inte helt klart men en trolig förklaring 

är belägringen i Gibeon (Klein 2006:422). I de här första 6 verserna lyfter författaren till 

berättelsen fram att David var den som valde att räkna folket. Det är kung David som 

framstår som skyldig till folkets plåga (Knoppers 2004:763).  

   Från vers 7 till 15 så får David sitt straff av Gud för att han räknat folket. Gud straffar hela 

Israel för vad David valde att göra. Jahve visar sin vrede mot David genom att skicka Davids 

siare Gad till honom och ber Gad förmedla sitt budskap till David. David får tre val hur Jahve 

ska straffa Israel för Davids synd. Antingen tre års hungersnöd i landet, att David måste fly i 

tre månader från sina fiender men att han inte kan undkomma dem eller att pesten ska dra 

fram över landet i tre dagar och att Jahves ängel sprider död bland folket, han väljer pesten. 

Detta för att han litar på att Jahves barmhärtighet är större än människornas. Jahve låter då sin 

ängel svepa sin hand över Israel men ångrar sig när han ser ondskan i handlingen. Han ber sin 

ängel att dra tillbaka sin hand. Verserna 7 till 15 drar hela tiden paralleller till 2 Sam 24 

(Klein 2006:423). Det är dock få skillnader mot hur texten presenteras i 1 Krön 21:7-15. Det 

ger 1 Krön 21:7-15 en annan framställning av berättelsen än 2 Sam 24. Det som gör den här 

passagen speciell är Jahves roll. Jahve talar inte direkt till David utan gör det genom Davids 

siare (i 2 Sam 24:11 profet). Jahve straffar även hela landet för det som David har gjort. 

Jahve låter David välja straff för vad han har gjort. Det visar på en Gud som straffar när man 

gör fel. I det här fallet väljer dock Jahve att straffa hela folket. Vers 15 visar dock på Jahves 

stora barmhärtighet när Jahve ångrar sig och ber ängeln att sluta att straffa folket. Även David 

beskriver i vers 13 att han är medveten om Jahves barmhärtighet och vill hellre straffas av sin 

Gud än av människor. Det som blir anmärkningsvärt i den här versen är varför det skulle 

behövas en ond figur som Satan i vers 1 om Jahve har förmågan att begå onda handlingar mot 

sitt folk. Jahve är en Gud som visar sin ilska men ändrar sig om ondskan blir för stark. Det 

gör vers 9 mer intressant. Är det verkligen en dualism i vers 1? Om Jahve kan visa sin vrede 

och har en kamp och dialog med folket behövs inte en ond gestalt som utmanar Jahve. Jahve 

känner även ondskan när folket straffas och visar sin barmhärtighet genom att befalla sin 

ängel att dra tillbaka sin hand och skona folket som fått utstå tillräckligt med straff.  

   De sista två verserna, 16-17, beskriver hur David ser ängeln rikta sitt svärd över folket och 

ångrar vad han har gjort. Han erkänner för Jahve att det var han som begärde räkningen och 

mönstringen av folket och att det är han som bör straffas. Folket har inte gjort något fel. Han 

ber Jahve om att låta folket slippa straffet.  
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   Vändningen som sker i slutet där David erkänner sitt brott när han ser ängeln med svärdet i 

sin hand riktat mot Jerusalem för att även drabba staden av pest visar på att Jahve håller sitt 

ord. Svärdets symbolik i vers 16 är kraftfull eftersom det kan relateras till den folkräkning 

och mönstring som Joav gjorde och David hade befallt (Klein 2006:426). När David ser 

ängeln hålla i svärdet riktat mot Jerusalem så associerar han det till den mönstringen han har 

gjort. Det får honom att inse att han har begått en ond handling.  

   Vändningen här i slutet som visar på att David ångrar sig men det är redan försent för 

straffet mot folket är redan utfört. Verserna 16-17 öppnar däremot upp för en tolkning av en 

kung som ångrar det hemska han gjorde och vill ta straffet istället för folket men samtidigt 

har straffet redan utdelats så hans ånger har egentligen ingen betydelse. Till skillnad från 

övriga boken (1 Krön) där David nästan glorifieras och lyfts upp som en god och bra kung 

visar de här verserna på en kung med brister. Han försöker dock återfå sitt förtroende och sin 

heder genom att be Jahve om att det är han som bör straffas istället för folket.  

2.2 Sammanfattning  

I 1 Krön 21:1-17 öppnar första versen upp med att inleda till en dualism. En figur vid namn 

Satan har tillskrivits onda egenskaper som öppnar upp för en dualism. Frågan är om figuren i 

1 Krön 21:1 är en person från början eller en senare personifiering. Mycket tyder på Satan 

inte är ett namn i den här versen utan att detta är en senare tolkning. Det som tyder på att 

tolkningen av Satan som namn i vers 1 är en senare tolkning är hur nominet är konstruerat i 

obestämd form (Japhet 1993:374). Eftersom verbet עמד står i direkt anslutning till שטן även 

Sak 3:1 där Satan är en gudomlig figur är det inte troligt att Satan skulle vara en mänsklig 

karaktär i 1 Krön 21:1. Det finns många teorier om varför Satan finns med i den inledande 

versen av kapitel 21 men en trolig förklaring skulle vara att författaren inte vill ge Jahve 

skulden för Davids folkräkning. Författaren verkar även vilja lyfta lite skuld från David 

genom att lyfta in en motståndare som hetsar David till att räkna folket. Det författaren även 

gör genom att lyfta in Satan, till skillnad från Jahve som i 2 Sam 24:1, är att författaren lägger 

folkräkningen på David istället för Jahve som i 2 Sam 24:1. David är som tidigare nämnt inte 

den enda skyldiga eftersom han hetsats av Satan.  

   Berättelsen fortlöper med att David befaller Joav att räkna folket och hur många vapenföra 

de har fått ihop. Jahve blir rasande över Davids handling och ber honom välja på tre straff 

som ska drabba folket. När pesten har drabbat landet och ska drabba Jerusalem ångrar sig 
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David och erkänner vad han har gjort och ber Jahve straffa honom istället för de oskyldiga. 

Det är visserligen redan försent för straffet är utdelat men det visar på en kung som vill göra 

gott och ändra sig. Berättelsen visar på en Gud som håller sitt ord och straffar folket när de är 

olydiga men som samtidigt är barmhärtig. Så dualismen som uppträder i vers 1 är egentligen 

helt onödig eftersom Jahve kan visa sin vrede och håller sitt ord. Därför är det mest troliga 

med vers 1 att Satan i den versen är en motståndare till David och Satan inte skulle vara ett 

namn. 

 

2.3   Jobs bok 1:6-12 

Job 1:6-12 handlar om hur Satan, i form av Guds Anklagare, utmanar Gud att pröva den mest 

rättrådiga mannen på jorden, Job. I den här texten träder Guds Anklagare i form av en 

personifiering av en שטן fram. Det är däremot inte helt tydligt att Satan i den här texten skulle 

vara ett riktigt namn och därför vara en specifik person (De La Torre & Hernández 2011:57). 

Eftersom שטן har en bestämd artikel, ה framför visar det på att שטן i de här verserna inte bör 

läsas som ett namn utan snarare som “en” satan, någon form av motståndare (Habel 1985:89).  

   I vers 1 beskrivs det att Jahve samlar gudasönerna men att även Anklagaren kom och var 

mitt ibland dem. Det blir en tydlig rörelse åt vilken riktning författaren vill föra berättelsen. 

Anklagaren i Job 1:6 tillhör någon form av gudomligt väsen men verkar inte tillhöra Jahves 

närmsta eftersom שטן nämns som en egen figur och är mitt ibland gudasönerna. Detta 

eftersom שטן inte tillhör den inre kretsen av Jahves närmsta utan författaren har tillskrivit שטן 

egenskapen att utmana Jahve. Eller fanns behovet att avlasta Jahve från att pröva även den 

mest rättfärdiga och därför lät författaren Jahves motståndare i form av Anklagaren stå för 

den uppgiften? 

   När Gamla testamentet tog form sågs Jahve som kung omgiven av sin hovstat eller som 

tidigare nämnts sina närmaste (nämns i 1 Kung 22:19). Det är änglarna i Job 1:6 som 

gestaltas som gudasönerna (Erikson & Jonasson 1995:60). Jahve är omringad och uppbackad 

av sina noga utvalda när Anklagaren kommer för att provocera Jahve. Jahve ställer i vers 7 

frågan var Anklagaren (השטן) har varit. Satan, eller Anklagaren, har samma funktion som 

Jahves änglar, att flyga över jorden och se hur människorna har det och hur de som leder 
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folken sköter sig. Satan verkar dock ha en roll av att vara Jahves spion och har inte ett riktigt 

mål med sitt sökande som de andra änglarna har (Habel 1985:89).  

   Jahve frågar om Anklagaren har sett hans mest rättfärdiga man, Job. Anklagaren svarar att 

han vet vem Job är men att han endast är rättfärdig för att Jahve låter allt gå hans väg. Det här 

är textens kärna. Anklagaren utmanar Jahve att pröva Job ifall han är så rättfärdig som Jahve 

framställer honom. Anklagaren menar att Job fruktar Jahve och därför är rättfärdig. Job har 

aldrig stått på sina egna ben och skulle Jahve därför inte längre ge sitt beskydd och 

välsignelse över Job skulle han frukta Jahve. Job är inte from innerst inne enligt Anklagaren 

(Erikson & Jonasson 1995:60).  

   Berättelsens uppgift är att förklara för läsaren att Jahve finns vid människans sida trots att 

man utsätts för svåra prövningar. Det är dock inte Jahve som utsätter människan för prövning 

utan det finns någon annan som utsätter människan för prövning.  

   Framställningen av שטן som en motståndare till Jahve som prövar den mest rättfärdiga 

mannen på jorden visar på att ondskan inte föreligger hos Jahve. Ondskan finns i världen men 

den orsakas inte av Jahve. Är det שטן i form av Anklagaren som är orsak till att människan 

prövas och att det finns ondska i världen?  

   Eftersom שטן är ett gudomligt väsen som ingår i Jahves krets av de närmaste änglarna bör 

inte שטן vara orsaken till all ondska. Den här berättelsen inbjuder till att flytta fokus från 

människans eget ansvar för ondska till en gudomlig figur som utmanar Jahve att pröva den 

mest rättrådiga personen på jorden. Ansvaret för ondska som drabbar människan förläggs hos 

en gestalt som står nära Jahve men som trotsar Jahve och gör lite som den själv vill. Det är en 

inbjudande tolkning att lyfta människans eget ansvar när hemska saker drabbar en till någon 

form av högre makt. Det som däremot blir problematiskt i den här texten är att det 

uppkommer en form av dualism i och med att ondska och onda handlingar flyttas från Jahve 

och människan till en karaktär som utmanar Jahve och människan.  

   När tolkningstraditionen har tagit vägen att tolka שטן som en personifiering av någon form 

av en ond figur har en dualistisk bild av det gudomliga vuxit fram. Det blir en återvändsgränd 

där tolkningen inte kan vända och återgå till att se שטן som en motståndare eller anklagare till 

Jahve utan där figuren har utvecklats till förstadiet av en dualism med en egen figur i form av 

Satan.  

   I den svenska översättningen av Job 1:6-12 används inte Satan som namn utan man har valt 

att översätta med Anklagaren (dock med stort A). Vilket är mer likt den hebreiska 
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skrivningen av השטן än till exempel den engelska översättningen där forskarna har valt att 

skriva ut Satan som ett namn. Trots att det i den svenska översättningen inte står Satan så är 

ändå Anklagaren översatt med stor bokstav, det visar på att forskarna ser figuren שטן som en 

personifiering av motståndaren.  

   Eftersom hebreiskan inte har stora bokstäver är det svårt att skilja på när det är till exempel 

ett namn eller en stad. Därför är det svårt att veta vad det verkligen står i texten. שטן kan vara 

ett namn men det kan lika gärna vara ett attribut för en figur som är motståndare till Jahve. 

Job 1:6-12 är en prolog till Jobs bok. Det är omdiskuterat om prologen till Job är ett senare 

tillägg eller om den fanns där ursprungligen (Kelly 2006:21). Om prologen är ett senare 

tillägg skulle det kunna förklara varför det finns en tydlig motståndare till Jahve i den här 

texten. Hela boken om Job där han prövas och utsätts för den ena händelsen värre än den 

andra beskrivs det tydligt i prologen varför han prövas. Job själv tvivlar aldrig på Jahve trots 

att han blir av med allt.  

   Prologen ger en inledning till Jobs bok där läsaren får en förståelse till varför Job utsätts för 

det han gör med spänningen mellan שטן och Jahve. שטן och Jahves samtal följs aldrig upp i 

slutet av berättelsen om Job utan prologen är endast en inledning till Jobs prövning (Kelly 

2006:22). Läsaren får heller aldrig veta vad Gudasönerna har varit innan de kom till Jahve. 

Det nämns bara att de finns där kring Jahve som en skara och backar upp Jahve, de har 

egentligen ingen direkt uppgift i berättelsen (Kelly 2006:22).  

   Prologens uppgift blir att visa för läsaren att det finns en ond figur som utmanar Jahve. 

Ondskan finns inte hos människan, det är bortom det människan kan styra över. Den 

gudomliga ondskan har en kamp med det goda och ibland drabbas människan av ont när det 

onda vinner över det goda. Utifrån att prologen inte återkopplar i slutet och knyter ihop 

historien och att änglarna i form av Gudasönerna inte har någon direkt roll eller 

förhandsinformation vad de har gjort innan eller gör där så bör prologen vara ett senare 

tillägg. 

2.3 Sammanfattning  

I Job 1:6-12 framträder שטן som en personifiering av en gudomlig gestalt. Figuren שטן 

utmanar Jahve att pröva den mest rättrådiga mannen på jorden för att se om han verkligen 

fruktar Jahve så mycket som han ger sken av. שטן menar att Job endast är så rättrådig Jahve 

för att han har det så gott ställt tack vare Jahves välsignelse över honom.  
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   I texten står det השטן vilket betyder ungefär motståndare. Eftersom det är en bestämd artikel 

 blir en mer korrekt översättning av ordet motståndare snarare än ett namn. Det שטן framför ה

är problematiskt i hebreiskan att veta om det är ett namn eller inte eftersom de inte använder 

stora bokstäver. I det här fallet är det dock inte så troligt att det skulle vara ett namn eftersom 

det är en bestämd artikel på שטן. En troligare översättning av שטן i Job 1:6-12 skulle vara 

någon form av motståndare. Varför man har valt att översätta שטן med stor bokstav och därför 

personifierat figuren är inte helt klart.  

   På grund av tolkningen med שטן som ett namn har en dualism växt fram där det snarare är 

Satan mot Jahve än Jahve mot människan. Tolkningen med Satan som namn förlägger tanken 

om ondska hos någon annan än sig själv, ondskan blir orsakad av någon annan. Ondskan är 

varken orsakad av människan eller Jahve. Det finns ett ont gudomligt väsen som orsakar 

ondskan enligt tolknings traditionen där Satan blir ett namn.  

Eftersom Job 1:6-12 är en del av prologen till Jobs bok ger den läsaren en förförståelse till 

resten av boken. Det är dock omtvistat om prologen är ett senare tillägg. Eftersom prologen 

inte knyts ihop i slutet med den övriga boken om Job är det troligt att prologen är ett senare 

tillägg. Det problematiska med prologen och om det är ett senare tillägg är framställningen av 

motståndaren till Jahve. שטן i form av motståndare lyfter skulden från människan och lägger 

ondskan hos en ond högre makt som har en strid med det goda, Jahve.  

 

2.4   Sakarja 3:1-10 

Sakarja 3:1-10 är profeten Sakarjas fjärde vision. Berättelsen handlar om att Sakarja ser 

översteprästen Josua stå inför Jahves ängel med Anklagaren på sin högra sida. Jahves ängel 

säger till Anklagaren att Jahve ska tillrättavisa Anklagaren. Vad är egentligen Anklagarens 

roll i den här texten? Det är inte helt klart vad שטן har för identitet i den här texten (Boda 

2016:229). Precis som i Job 1:6-12 har שטן en bestämd artikel framför så det står השטן. Därför 

bör Anklagaren även i den här texten snarare läsas som anklagaren med litet “a” och inte med 

stor bokstav. שטן roll blir därför inte helt tydlig utan finns med i texten som en motståndare 

till Jahve. En del forskare tror att שטן i den här texten skulle kunna vara en syftning på en 

egentlig person (Boda 2016:229). De menar שטן skulle kunna åsyftas Josuas mänskliga 

fiender. Det finns även en tanke om att motståndaren till Jahve är Levitiska präster som var 
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aktiva i Jerusalem under exilen eller att שטן skulle vara ett substitut för både mänskliga och 

gudomliga fiender (Boda 2016:229). Den sista tolkningen att det skulle vara ett substitut för 

både det gudomliga och det mänskliga fiender blir extra intressant. 

   Tanken kring att שטן roll i den här texten skulle vara ett substitut för mänskliga och 

gudomliga fiender kopplar åter till tanken kring kampen mellan människan och Jahve. Men 

istället för att lägga kampen mellan människan och Jahve blir kampen mellan שטן, 

motståndaren, och Jahve.  

   I texten står det att Josua står inför Jahves ängel och på hans (Josuas) högra sida står 

Anklagaren. När Jahves ängel uppställs så här מלאך יהוה kan det vara Jahve som direkt 

uppenbarar sig trots att det står att det är en ängel genom Jahve (Sarna 1989:383). Det skulle i 

den här texten alltså kunna vara Jahve som direkt tilltalar שטן. Om שטן står bredvid Josua, det 

mänskliga, och möter Jahve, det gudomliga, som han har framför sig. Där Jahve talar till שטן 

som också är en gudomlig gestalt istället för direkt till människan. Tilltalet som שטן får av 

Jahve, där Jahve säger att שטן måste tillrättavisas skulle i och med uppställningen hur de står 

uppställda egentligen vara att det är människan som ska tillrättavisas av Jahve. Istället för att 

ge tilltalet direkt till människan och därför talar Jahve genom שטן.  

Författaren till texten avlastar människan genom att förlägga människans skuld hos Jahves 

motståndare. Eftersom Jahve inte talar direkt till Josua, människan, utan genom två sändebud, 

både שטן och en מלאך יהוה, blir inte det direkta tilltalet till människan från Jahve och på så vis 

lika skarpt. Vågar inte Jahve ta det jobbiga direkt med människan och låter det gå genom 

budbärare? Av det som framgår i den här texten går det inte att nå en konsensus av dess 

framställning men det är något att ha i åtanke. 

   I nästa textpassage, vers 3, står det att Josua stod framför Jahve i smutsiga kläder. Att Josua 

står framför Jahve i smutsiga kläder är en symbolik för att han är i sorg över vad som har hänt 

med sitt folk under exilen och de trasiga kläderna visar också på hans ånger för det han har 

gjort (Kelly 2006:25). Jahves ängel befaller sina tjänare att klä Josua i högtidsdräkt istället för 

i sina smutsiga kläder. Författaren förlåter i och med det Josua för vad han har gjort (Kelly 

2006:25). Vers 3 legitimerar en förlåtelse av vad Josua har gjort genom att Jahve ger honom 

en högtidsdräkt. Efter att Josua har blivit klädd i högtidsdräkt och blivit förlåten försvinner 

 .ut ur bilden i berättelsen (Kelly 2006:25) שטן

   Det Josua har gjort är förlåtet och då behövs inte שטן längre. Det som gör att שטן 

överhuvudtaget behövs i den här texten är för att legitimera Josuas förlåtelse. Så därför 
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försvinner שטן redan efter vers 2. Det behövdes en motståndare till Jahve som kunde ta på sig 

skulden för vad Josua hade orsakat. Den rollen fick שטן axla. Texten lyfter av Josua hans eget 

ansvar för sina handlingar och förlägger dem hos en figur som egentligen inte har varit med 

och orsakat kaoset. Författaren behövde en person att skylla på och ett sätt att göra Josua fri 

från skuld.  

2.4 Sammanfattning  

Sak 3:1-10 handlar om hur Sakarja i sin fjärde vision ser hur översteprästen Josua blir 

förlåten av Jahve. I visionen får Josua löften av Jahve att om han nu efter förlåtelsen fortsätter 

att hålla Jahves löften kommer Jahve ge honom sitt beskydd.  

   I Sak 2:1-10 översätts oftast שטן i den här texten med stor bokstav. Antingen som Satan 

eller som Bibel 2000 översätter, Anklagaren. שטן har precis som i Job 1:6-12 bestämd artikel 

framför vilket gör att det snarare bör tolkas som en motståndare eller anklagare med liten 

bokstav. שטן bör alltså inte ses som ett namn i den här texten. 

   I texten står שטן och Josua bredvid varandra framför Jahves ängel. Eftersom uppställningen 

av Jahves ängel är מלאך יהוה kan det även vara Jahve som tilltalar direkt. Vilket det verkar 

vara i den här texten. Dock är den komplicerad eftersom författaren till texten vill legitimera 

att Jahve förlåter Josua för hemskheter han begått. Troligtvis är det därför Jahve talar genom 

ängeln och inte direkt till Josua. Men inte heller ängeln talar direkt till Josua utan går genom 

 i form av en anklagare eller motståndare till Jahve. Budskapet går genom två sändebud שטן

innan det når till Josua. Jahve verkar inte vilja straffa Josua direkt utan går genom en figur 

som får skulden för vad Josua har gjort. På det sättet lyfter författaren bort en del av Josuas 

skuld. 

   Josua har smutsiga kläder men Jahves ängel ber sina tjänare att klä honom i högtidsdräkt 

istället. Det är troligtvis ett stilistiskt drag för att visa på att Josua är i sorg och ångerfull över 

vad som drabbat landet. Det är ett sätt för författaren att legitimera Jahves förlåtelse av Josua. 

Det här sker i vers 3 men שטן har försvunnit ur berättelsen redan i vers 2.  

   Frågan om varför שטן behövdes i den här texten är fortfarande inte helt klar men troligtvis 

behövdes en syndabock för Josuas handlingar för lyfta människans egen skuld från det 

hemska som hänt. Det är återigen en kamp mellan det onda och det goda och människan och 

Jahve. 
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2.5   Första Henoksboken 6-10 

I Första Henoksboken har Satan fått ett annat namn, där benämns figuren som den fallna 

ängeln Asasel. Texterna i Första Henoksboken är sena, de är skrivna ca 300 f.Kr. Texterna är 

sent tillkomna och därför är de inspirerade från tidigare texter och kringliggande religioner. 

Eftersom Första Henoksboken är inspirerad av tidigare texter finns många paralleller till 

Gamla testamentet i den här pseudepigrafen (Charles 1913:178). Boken finns också i många 

språkliga översättningar och det är därför svårt att veta vilket som är dess originalspråk men 

troligen skrevs texterna på arameiska.  

   Kapitlena 6-10 handlar om änglarnas syndafall där änglarna blir frestade av de vackra 

kvinnorna, hur kvinnorna föder änglarnas barn och de blir jättar. De tar upp människans 

fördärv och hur Herrens änglar ber för människorna och avslutar med hur Herren ger de 

fallna änglarna sin dom (Charlesworth 1983:15-19). 

   I kapitel 6 beskrivs hur det gick till när änglarna blev fallna änglar genom deras syndafall. 

De tyckte att kvinnorna var så vackra att de ville skaffa barn med människorna. Änglarnas 

ledare Semjasa ansåg att att änglarna var för rädda att utföra gärningen och att synden var för 

stor för honom själva att bära men änglarna svor en ed genom förbannelser om att inte avslöja 

att de varit med människorna. Det var tvåhundra änglar som ingick eden och som gemensamt 

bestämde sig för att gå ner på berget Ardis som de valde att kalla Hermons berg eftersom det 

var där de hade svurit eden och begått förbannelser (Charlesworth 1983:15-16). Kapitel 7 är 

en direkt fortsättning på kapitel 6 som handlar om hur änglarna tog de mänskliga kvinnorna 

till sina hustrur och hur de låg med dem och de fick barn. De födde jättar som krävde stora 

mängder mat. När människorna inte längre kunde livnära jättarna började jättarna äta upp 

människorna och de åt allt som fanns på jorden och jorden klagade på de orättfärdiga 

(Charlesworth 1983:16).  

De här två texterna motsvarar Gen 6. Kapitlen 6 och 7 avspeglar hela tiden Gen 6. Till 

exempel är kapitel 6:1 en direkt omskrivning av Gen 6:1. Det förklarar dock inte varför 

texten är placerad här eller i Genesis där den också är omdiskuterad.  

   I den här textpassagen tas tanken kring synd upp. Det är tydligast i kapitel 6 vers 3 där 

Semjasa talar om för änglarna att de är fega som inte vågar vara med människorna. Tanken 

om synden som skuld återfinns i postbibliska judiska skrifter och i Nya testamentet. 
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(Nickelsburg 2001:177). I vers 3 är det förlåtelse av synden som står i fokus. Att bli förlåten 

av Herren och att slippa undan straff. Semjasa verkar tro att om det är många som begår 

samma brott så kommer straffet att bli mildare än om han själv begått brottet (Nickelsburg 

2001:176-177). Tanken om synden står i fokus i den här texten och den stora synden är 

framförallt förbjudna sexuella relationer mellan gudomliga varelser och människor 

(Nickelsburg 2001:177). Deras relationer ger i kapitel 7 ett direkt straff genom att deras 

avkommor blir jättar som inte går att ge tillräckligt med föda och börjar äta upp människorna 

istället.  

   Kapitel 6 och 7 är en inledning på änglarnas fall där texterna direkt introducerar för läsaren 

vad änglarna har gjort och varför de straffas. I kapitel 8 kommer Asasel (Satan) in i bilden. 

Kapitlet handlar om hur Asasel lär människorna att använda vapen och smink. Men även hur 

några av de andra änglarnas ledare lär människorna olika besvärjelser, och om kosmos. 

Konsekvensen blev ogudaktighet och människorna ropade till himlen när de höll på att 

förgås.  

   Det är ett omdiskuterat kapitel som har många paralleller till Bibeln, både Gamla och Nya 

testamentet. Svärd, sköldar och rustningar kan härledas till Bibelns olika texter och de som 

läste den här texten kunde snabbt referera till Bibeln. Det samma gäller för hur kvinnorna 

klädde upp sig och bar dyra smycken och sminkade sig. Fina kläder är ingenting nytt för de 

som läste Gamla testamentet som ofta omnämner fina kläder (Nickelsburg 2001:194). 

Författaren vill att läsaren ska förstå att kvinnorna i den här texten var välbärgade eftersom de 

hade de dyra kläderna och smyckena och att det här var kvinnor hade hög status (Nickelsburg 

2001:194).  

   Det finns två olika tankar kring Asasels roll i den här texten. Det ena är att det inte skulle 

vara Semjasa som var ängeln som hetsade änglarna i kapitlena 6 och 7 utan att det skulle vara 

Asasel. Den andra tanken är att änglarna skulle blivit förförda av kvinnorna (Nickelsburg 

2001:195). Tanken på att det skulle vara kvinnorna som förförde änglarna är problematisk. 

Eftersom skulden då förläggs hos kvinnorna och ger änglarna (som är män) fria ryggar. 

Änglarna framstår bara som lite korkade när de gick i kvinnornas fälla istället för att det 

faktiskt var änglarna som ville gifta sig med kvinnorna. Det blir kvinnorna som får skulden 

och fokus lyfts från de som verkligen bär ansvaret.  

   Även i tanken kring att Semjasa skulle vara en omskrivning för Asasel blir också att flytta 

fokus och ge någon annan skulden. Tolkas Semjasa som Asasel förläggs all skuld för 
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änglarnas fall på Asasel och då också indirekt på figuren Satan. Det är klart att det är en 

lockande tolkning att Asasel skulle vara ledare över änglarna och på så vis också vara den 

figur som bidragit till att synd även förekommer bland de himmelska väsena. Det texten 

däremot visar på kampen mellan det onda och det goda. Kampen mellan människa och Gud. 

Det intressanta i den här texten är att även änglarna, som Guds budbärare är med, de till och 

med bidrar till synden. Det blir en dramatisk spänning mellan det himmelska och det jordiska. 

I det här kaoset måste det finns någon som bär skulden för det. Men vem är det egentligen 

som bär ansvaret? Kapitel 9 handlar om hur de himmelska änglarna hör människornas klagan 

från jorden. På grund av jättarna har det blivit stor förödelse på jorden. De ber till den högsta 

av alla, hur Herren ska höra deras klagan och bön. De förklarar vad Asasel och Semjasa har 

orsakat och att det är deras fel att jättarna härjar på jorden. De frågar varför Herren inte har 

hjälpt dem när Herren visste redan innan det inträffade att det skulle ske (Charlesworth 

1983:16-17). Kapitel 9 liknar en klagosång. Människorna försöker förändra deras Gud och 

undrar varför Herren inte hjälpte dem. Änglarnas uppgift i det här kapitlet blir att de håller en 

förbön för människorna. De blir som människornas förlängda arm i deras sorg till Herren 

(Nickelsburg 2001:205).  

   I det här kapitlet finns en tydlig parallell till Jobs bok. Det liknas vid den gudomliga 

domstolen som återspeglas i Jobs bok där שטן står som anklagare på Josuas sida. Tanken om 

en himmelsk domstol går tillbaka till urgammal tradition där man trodde att varje människa 

hade en egen gud som försvarade och vakade över en (Nickelsburg 2001:209). Änglarna i 

den här berättelsen vakar över människorna och försvarar dem mot Herren. De ställer även 

Asasel till svars likt שטן i Jobs bok.  

   I kapitel 10 börjar Asasels roll bli tydlig. Kapitlet handlar om Herrens straff mot de fallna 

änglarna för att de syndat. Hur Herren befaller himlens änglar att ta hand om de änglarna som 

syndat och jättarna på jorden. Herren befaller ängeln Gabriel att rena jorden från all ondska 

(Charlesworth 1983:17-19). Han befaller även ängeln Rafael att ta hand om Asasel. Han ska 

binda Asasel vid händerna och fötterna och slänga honom i mörkret. Asasel ska inte få skåda 

ljuset utan bli satt i öknen och på domens dag ska han kastas i elden.  

Herren låter sedan jorden återuppbyggas och den ska blomstra efter att all synd och ondska 

har lämnat jorden. 
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   Det här kapitlet återspeglar flodberättelsen i Genesis (Nickelsburg 2001:219). Noa kan 

liknas med jorden i den här texten. Det är jorden som ska räddas istället för Noah 

(Nickelsburg 2001:219).  

   I den här texten får Asasel skulden för all synd som finns i världen (Nickelsburg 2001:222). 

Det har i senare judisk och kristen tradition kommit att tolkas som att Asasel och Satan är 

samma figur och därför har Satan tillskrivits egenskaper som är hämtade från Första 

Henoksboken (Nickelsburg 2001:222-223). Hur det beskrivs att Asasel blir slängd i mörkret 

och på yttersta dagen slängd i elden skulle kunna vara en tidig skildring av vad som senare 

kom att tolkas som helvetet. Bilden av att Asasel blir slängd i en svart öppning och att han 

ska slängas i elden på den yttersta dagen har tolkats som att det är Satan som är i helvetet och 

dominerar ondskan.  

   Första Henoksboken beskriver en figur som liknar en föregångare till den judiska och 

kristna tanken om en ond figur som trotsar Herren. Även om שטן i de Gamla testamentliga 

texterna skrevs innan texten om Asasel är senare tolkningarna av Satan inspirerad av Asasel i 

Första Henoksboken. En missuppfattning som många, framförallt kristna, tror är att Satan och 

helvetet härstammar från en biblisk text när den tanken egentligen har en grund i utombibliskt 

material som den här texten om Asasel i Första Henoksboken (De La Torre & Hernandez 

2011:74).  

2.5 Sammanfattning  

Första Henoksboken 6-10 handlar om hur änglarna tycker att de mänskliga kvinnorna är så 

vackra att de sluter en pakt med varandra om att gifta sig med kvinnorna. Deras barn blir 

jättar som inte går att mätta och snart börjar jättarna äta upp människorna. Då lär ängeln 

Asasel människorna att kriga och människorna får även lära sig om rymden vilket leder till 

att människorna slutar tro på Herren. Kaoset på jorden blir dock så stort att människorna ber 

Herren om hjälp. Herren väljer att hjälpa människorna men börjar med att göra sig av med 

Asasel som lärde människorna att kriga. I den här texten blommar Satans roll ut i form av den 

fallna ängeln Asasel. Asasel trotsar Herren och lär människorna att kriga och lär ut hur 

himmelriket ser ut. Det ansåg Herren vara den värsta synden man kunde åstadkomma. 

Synden är central i den här texten och på en Gud som dömer om man syndar. Kampen mellan 

det jordiska och himmelska, som i den här texten blir kampen mellan det onda och det goda 

är tydlig. När Herren ger sitt straff till Asasel är det genom att slänga honom i en mörk klyfta 
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i öknen. På den yttersta dagen ska Asasel kastas i elden. Tanken på att Herren slänger en av 

sina himmelska änglar i mörkret blir en symbol för att ondskan kedjas fast och är långt ifrån 

det himmelska. Bilden av ett helvete som målas upp i Nya testamentet har i och med den här 

texten tagit form. 

 

2.6   Satans roll i Nya testamentet, Matteus 4:1-11 

Matt 4:1-11 handlar om när Jesus frestas av djävulen i öknen. Jesus får tre olika förslag av 

djävulen under den här tiden. Men den slutglitiga prövningen, eller förslaget, är när djävulen 

visar Jesus alla riken i hela världen och dess härlighet och säger till Jesus att allt ska bli hans 

om han böjer sig ner och tillber honom. Jesus svarar att Satan ska gå sin väg för det står 

skrivet att Herren är den enda han ska tillbe. Då lämnade djävulen Jesus.  

   I den här texten har Satans roll som den onda karaktären blommat ut ordentligt. Satan säger 

rakt ut att Jesus bör tillbe honom istället för Herren. Om Jesus ska tillbe Satan istället för 

Herren gestaltas i den här texten en form av dualism. Återigen kommer kampen mellan det 

onda och det goda och vikten av att det finns en kamp. Gud kan inte förstås utan ondska och 

ondska kan inte förstås utan godhet (Burton Russell 1981:151). När Jesus ber ondskan i form 

av karaktären Satan att ge sig iväg för att han endast ska tillbe Herren, som är den goda, ber 

han indirekt ondskan att försvinna. Textens huvudsakliga syfte är att förklara Jesus tillit till 

att han är Guds son och hur han bekämpar ondskan (Luz 2007:155). Det ger Jesus legitimitet 

till hans storhet och godhet, den godaste människan på jorden kan bekämpa det mörkaste och 

mest onda.  

   Den här texten bygger på ökenvandringen i 5 Mos 6-8. Texten vill visa att Jesus levde upp 

till de krav Herren hade lovat (Fornberg 1989:56-57). Eftersom texten bygger på att Jesus är 

Guds son tampas författaren i texten med att svara på den frågan (Fornberg 1989:58). Genom 

att låta Jesus testas av ondskan i den här texten blir det den ultimata legitimiteten till att Jesus 

är Guds son och den absoluta godheten.  

   Texten talar även om treenigheten genom att inleda med att det var Anden som förde Jesus 

ut i öknen. Herren är den högsta man ska tillbe svarar Jesus Satan. Herren är alltså den 

självklara högsta och eftersom Guds son står emot Satan och det ondas frestelser är det en 

symbol för att Jesus faktiskt är Guds son. Evangelisten använder sig av en smart och stilistisk 
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symbolik när Jesus prövas mot ondskan. Eftersom Herren är det högsta goda blir det tydligt 

att han är Guds son när han står emot det ondas prövningar.  

   Att Jesus förs ut i öknen av Anden är intressant. Att det är Anden som för ut Jesus och inte 

Herren. Här har Evangelisten, som författarna till de tidigare texterna, lyft skulden från 

Herren till en annan karaktär. Det är Anden som låter Jesus prövas av Satan inte Herren själv. 

Anden nämns bara i början av texten men har egentligen en stor roll. Ansvaret skjuts från 

Herren till Anden för att Herren inte kan ha det ansvaret lagt på sig. Herren kan inte vara den 

som står ansvarig för att Jesus prövas av Satan och därför får Anden rollen av den som sätter 

Jesus på prov. 

   Satan behöver finnas i texten för att vara ett motstånd till Herren. Satan får i texten axla 

rollen som ondska eftersom det måste finnas en kontrast till det goda. Tolkningen av Satan i 

den här texten som en personifiering av ondskan är stark men behövligt för att visa på Jesus 

fromhet och rättfärdighet.  

2.6 Sammanfattning 

Matt 4:1-11 handlar om när Jesus prövas av Satan i öknen. Jesus står upp mot Satan och 

vägrar att tillbe Satan för Herren är den enda han ska tillbe. Texten handlar om kampen 

mellan det onda och det goda. Där Satan är den som får bära rollen som ondskan. Det är en 

kamp mellan Satan och Herren om Jesus. Satan lovar Jesus kungariken och makt om han 

tillber Satan. Jesus ber Satan att försvinna och ber då ondskan att försvinna.  

Återigen är kampen mellan det onda och det goda centralt. Det ger en bild av en dualism med 

en kamp mellan gott och ont. Herren kan inte själv pröva Jesus eftersom Herren är det högsta 

goda så Anden får liten men betydande roll i texten som den som sätter Jesus på prov mot 

Satan. Det ger Jesus legitimitet som Guds son eftersom han kan stå emot Satans frestelser. 

Jesus låter det onda försvinna och håller fast vid det goda och sin Herre trots att han prövats 

hårt i öknen. Texten legitimerar treenigheten genom att Jesus får prövas av Anden om han är 

rättfärdig och god som Guds son. Herren är det fullkomligt goda som har en kamp med 

ondskan i form av en personifierad Satan. 
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2.7   Sammanfattning och reflektion kring Satans roll och framställning i texterna 

I de här texterna har satan en framträdande roll som motståndare till Jahve/Herren. Satan har i 

de olika texterna tilldelats en roll som ondskan som en kontrast till Jahve/Herrens godhet. 

Genom alla fem texterna har kampen mellan det onda och det goda varit centralt och satan 

har fått en betydande roll utifrån kampen som uppstått.  

   Kampmotivet som är centralt i de Babylonska och Kanaaneiska religionerna och som har 

inspirerat Gamla testamentet är tydligt i de här texterna. Det är hela tiden en pågående kamp 

mellan Jahve och människorna. Det som däremot händer i de tre gammaltestamentliga 

texterna är att fokus på människans egna ansvar flyttas från människan och förläggs hos en 

figur som är motståndare till Jahve.  

   Motstånd eller något som står i vägen är vad det hebreiska ordet שטן betyder. På שטן finns 

den bestämda artikeln ה i texterna vilket mer skulle betyda motståndaren eller skulle kunna 

översättas anklagaren. Den bestämda artikeln visar på att det snarare är motståndaren än en 

specifik person. Det luriga med hebreiskan är att det inte finns stora bokstäver. Därför är det 

en tolkningsfråga om hur man väljer att tolka השטן. Det troligaste är dock att man inte ska 

läsa שטן med stor bokstav på grund av den bestämda artikeln framför. Därför bör שטן i de 

Gamla testamentliga texterna inte vara en person med ett namn. Satan bör alltså inte läsas 

Satan utan satan. Visserligen skiljer sig framställningen en aning i 1 Krön mot Job och 

Sakarja genom att שטן inte har en bestämd artikel i den texten. Figuren verkar dock vara en 

personifiering av en motståndare på jorden snarare än i det gudomliga riket som i Job och 

Sakarja och är därför inte en gudomlig motståndare till Jahve i den texten.  

   Att flytta fokuset från människans skuld skildrar även Första Henoksboken. Den texten 

utvecklar tanken om satan som en illvillig och tvetydig figur fast שטן egentligen inte varit det 

tidigare. Det är tolkningen av figuren שטן i kombination med tolkningen av Asasel som 

föranlett hur karaktären fått en illvillig framställning. I Första Henoksboken är Asasel en 

tydlig karaktär vilket är den stora skillnaden mot de tre texterna i Gamla testamentet. I Gamla 

testamentet är שטן en tydlig karaktär men bör inte läsas som ett namn och personifiering som 

Asasel har blivit i Första Henoksboken. Eftersom Första Henoksboken är inspirerad av 

Gamla testamentet syns tydliga nyanser som påminner om de tidigare texterna om satan. Men 

författaren till Första Henoksboken har haft en egen tolkning av vem karaktären satan är. Det 
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räcker inte med att satan är en motståndare till Herren utan satan, eller Asasel, har en tydlig 

roll som den som visar eller till och med lurar människorna in i synd.  

   Den kraftfulla och hårda texten i Första Henoksboken har troligtvis inspirerat Evangelisten 

bakom Matteusevangeliet. Satans framställning påminner mycket om varandra i hur 

karaktären prövar och visar människorna en bättre värld. Om de följer satans vägledning 

kommer livet att bli bättre. Satan ställer sig emot Jahve/Herren och vill visa människorna en 

bättre plats på jorden där Gud inte är den de tillber utan att det är karaktären satan de ber till. I 

både Matteus och Första Henoksboken är satan en egen person. Till skillnad från de tre 

texterna i Gamla testamentet där satan bara är Jahves motståndare eller anklagare är 

karaktären i de här texterna illvillig.  

   Brytpunkten mellan den illvillige karaktären i Första Henoksboken och Matteus mot den 

mer nedtonade och tillbakadragna motståndaren i Gamla testamentet ger en tvetydig bild av 

vem den där satan är. I Gamla testamentet har satan som roll att försvara människorna mot 

Jahve när de står till svars för vad de har gjort i Jahves domstol. Ansvaret lyfts delvis av från 

människan och förläggs hos השטן, motståndaren/anklagaren. Satans roll är att vara en 

motståndare till Jahve medan i Första Henoksboken och Matteus har det skett en skiftning 

och satan har blivit en vilde som gör helt tvärt emot Herren. Det finns inga tydliga svar på 

varför satan har fått en helt ny roll i Nya testamentet men troligtvis är det på grund av en 

feltolkning av den hebreiska grundtexten i kombination med influenser från bland annat 

Första Henoksboken.  

   Det som framkommit i studiet av uppsatsen för att svara på frågeställningarna är att satan 

som karaktär inte är illvillig i Gamla testamentet. Utan det är när tvetydigheten uppkommer 

som brytpunkt i Första Henoksboken som en illvillig karaktär framträder. Tolkningen av det 

hebreiska ordet שטן har tolkats som ett namn eftersom satan står som en karaktär mot Jahve i 

den gudomliga domstolen. Eftersom det inte finns stora bokstäver i hebreiskan är det svårt att 

veta när det är ett namn eller inte så därför har troligtvis שטן tolkats som ett namn eftersom 

det är en karaktär som kallas שטן men det finns inga belägg för att det skulle vara ett namn. 

Därför bör שטן inte läsas som ett namn utan karaktären שטן är en figur som kan vara vem eller 

vad som helst som är en motståndare till Jahve. I och med förvirringen av שטן roll i Gamla 

testamentet har karaktären tillskrivits egenskaper som gjort denne illvillig i Första 

Henoksboken och Matteusevangeliet.  
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3   Slutsatser 

I uppsatsen studeras hur det hebreiska ordet שטן har tolkats genom historien. Detta genom att 

se på hur Gamla testamentet har influerats av Kanaaneisk och Babylonsk religion. De 

kringliggande religionernas kamp mellan det onda och det goda kommer igen även i Gamla 

testamentet. Det som skiljer Gamla testamentet mot de andra religionernas texter är att Gamla 

testamentet bara har en Gud, Jahve. Jahve kan inte strida mot sig själv utan striden blir mellan 

människan och Jahve. Det problematiska blir när människan inte kan stå för ondskan själv. 

För att lyfta av en del av skulden från människan användes karaktären שטן som en 

motståndare mot Jahve för att avlasta människan en del av ondskan. 

Utifrån resultatet i uppsatsen, kapitel 2, kan det konstateras att Satans roll har förändrats över 

tid. Eftersom alla texterna som uppsatsen berör är efterexila vittnar det om att människan inte 

längre kan tro på en enda Gud. Gud är god men eftersom det finns ondska i världen måste det 

bero på något eller någon. Människan kan inte ensam bära skulden för ondskan och Gud är 

det största goda som inte rymmer någon ondska. Visst, det är en dömande Gud men på 

rättvist sätt, men inte ond. Därför har människan behövt en försvarare mot guden Jahve. 

Satan har försvarat människan men någonstans blev det motståndaren (satan) som fått bära 

den största delen av människans skuld och ansvar. Kampen som är en central del i Bibeln 

mellan det onda och det goda blir tydlig när karaktären Satan får en egen roll. Det blir en 

kamp mellan den onda figuren Satan och den goda Guden Jahve istället för mellan människan 

och Jahve. Kampen fortgår till Nya testamentet där det är Jesus som prövas av ondskan i 

form av Satan. Satan blir en illvillig figur i Första Henoksboken genom att karaktären i form 

av ängeln Asasel lär människorna att begå syndiga handlingar. Tvetydigheten om Satan 

uppkommer när figuren Satan i Nya testamentet prövar Jesus. Eftersom karaktären är tydligt 

illvillig i Matt 4:1-11 vilket Satan inte är i Gamla testamentet men däremot är i Första 

Henoksboken. Så troligtvis är det en feltolkning av det hebreiska ordet שטן som föranlett att 

karaktären fått ett namn. Detta eftersom hebreiskan inte har stora bokstäver är det svårt att 

veta när det är ett namn eller inte. Men eftersom det är en bestämd artikel på שטן i de Gamla 

testamentliga texterna bör inte שטן tolkas som ett namn. 

   En slutgiltig analys av arbetet med uppsatsen är att på grund av att שטן har en bestämd 

artikel i början i de Gamla testamentliga texterna är inte שטן ett namn utan en karaktär som 

har till uppgift att vara en motståndare/anklagare i Jahves domstol. På grund tvetydigheten i 
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hur Första Henoksboken valt att framställa שטן i kombination med tolkningen av שטן som ett 

namn har en illvillig karaktär vuxit fram i Nya testamentet. Kampen är mellan Herren och 

Satan istället för mellan människan och Herren. Kampen mellan det onda och det goda är 

central genom hela Bibeln. 
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