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A spiritual folktale 
The purpose of this study is to highlight the religious elements that are being present within some 
Swedish folktales. The symbolism, religious characters, places, as well as the ethical and moral	
codes of the stories are the main pieces of interest in this study. How its being portrayed and what 
meaning it plays within the stories is also being analyzed.  
 
The material shows that the symbols and religious rituals are being quite few within the stories. 
Except for light, doves and apples the clear symbols are limited within the folktales. Same goes 
when it comes to the rituals. Weddings are the main rituals that can be find, and there present are 
merely being mentioned	rather than described.		
	
When it comes to the other aspects the religious elements have a deep impact on the folktales. 
Mythological characters play a vital role within the stories. Some have good intentions while others 
are pure evil with a sinister agenda. We can also see that the characters come from different kind 
of areas. Giants, trolls and cunning folks are people that can be closely connected to an old folk 
religion. In other situations, we can see that Christian elements such as God and the devil is 
appearing within the folktales. This also brings us to the next point, the battle between good and 
evil. This struggle is something that exist in all folktales. The evil characters are often being prosued 
by a selfish and materialistic strive from the person, while the good person is often kind, helpful 
and sometimes also have a more spiritual strive. This also brings us to the next battle namely the 
struggle between spiritual and materialistic values. As we just mentioned, the spiritual values are 
closely connected to a higher level of living. Its consider as something good and it’s also regarded 
as something that people should strive towards. In opposite to this is the materialistic values. This 
is often connected to greed, selfishness and evil. Just like good and evil, spiritual and materialistic 
values stands as two contrasts to each other’s.  
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Inledning 

Det var en gång och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Det är förmodligen få fraser som är så 
flitigt använda som de två föregående. Den första frasen inleder en berättelse genom att bygga upp 
en stämning hos läsaren, medan den andra avslutar berättelsen med ett lyckligt slut. Eftersom dessa 
fraser är så flitigt använda så är har de också ingått i verk som lästs eller berört miljoner, 
förmodligen miljarder människor i hela världen. Eftersom sagor når ut till så många människor kan 
den också användas som ett viktigt redskap inom skolväsendet. Eftersom sagans värld är så stor så 
erbjuder den också en stor mångfald av utryck och tankesätt. Det går att använda sagor inom 
flertalet ämnen. Allt ifrån historia och religion, till svenska och engelska. Det är helt upp till läraren 
vilket perspektiv som man väljer att anlägga och vad syftet med undervisningen skall vara. I det 
centrala innehållet för 7-9 inom religionskunskapen står det exempelvis att skolan skall behandla: 
”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i 
populärkulturen.”1 Det gör att det inte enbart är önskvärt utan också ett krav att skolan skall 
använda sig av populärkultur i sin undervisning.  

Frågan är då bara vad vi kan definieras som populärkultur? Nationalencyklopedin menar att 
populärkultur är något som har en bred folklig förankring eftersom den riktar sig till den breda 
massan av individer.2 Det gör att flertalet kulturella företeelser kan räknas till denna kategori, men 
i val av intresse för gammal folktro och sägner så har därför valet fallit på folksagor.  
 
Folksagor har förts vidare från generation till generation och har för många kulturer fungerat som 
bärande för landet eller områdets identitet. När jag tänker på folksagor så ser jag framför mig en 
gammal gumma som sitter framför en sprakande brasa i en stuga ute i skogen och berättar 
spännande historier för en grupp av barn. Denna association är inte helt tokig eftersom folksagor 
är precis som populärkulturen inte ämnat för de fina salongerna hos en kulturelit, utan den riktar 
sig till den breda massan av människor. Det gör också att man kan likställa populärkultur med 
folksagor vilket också gör det till ett bra material för undervisning.  
 
Folksagorna är också väldigt influerade av folktro och mytologier samtidigt som flera av dem 
kommer till i en kristen kontext. Tron på det övernaturliga sätter en tydlig prägel på sagorna vilket 
gör det till ett utmärkt material att studera utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv.  

 
  

																																																								
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011 s. 206 
2 Andersson, Lars Gustav, Populärkultur. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/populärkultur (hämtad 2017-05-17) 
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Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur religionen framträder i svenska folksagor genom religiösa 
symboler, handlingar, karaktärer och etiska vägval. Syftet är också att se hur de religiösa elementen 
framställs och vilken betydelse det får i folksagorna.  

 
Frågeställning 

 
• Vilka religiösa handlingar framträder i berättelserna? 
• Vilka religiösa symboler framträder i berättelserna? 
• Vilka etiska värden framträder i berättelserna? 
• Vilka religiösa varelser framträder i berättelserna? 
• Hur framställs dessa religiösa element och vilken funktion fyller de i folksagorna? 

	

Tidigare forskning 
 
Forskningen som berör folksagor är ganska omfattande. Det har gjorts flertalet litteraturstudier där 
man undersöker sagor utifrån flera olika perspektiv. Det har exempelvis gjorts många didaktiska 
fältstudier där syftet har varit att se hur lärare jobbar med folksagor i undervisningen på olika skolor, 
men om vi går över för att betrakta folksagorna utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv så blir 
forskning på högre nivå betydligt mindre. Flertalet seminarieuppsatser på C-nivå har gjorts, men 
eftersom de inte har ett större akademiskt värde så har de till större mån blivit exkluderade. 
Resultatet har därför blivit att den tidigare forskningen har blivit begränsad. Trots denna 
problematik så finns det några studier som därför är värda att titta närmare på. I slutet av uppsatsen 
ställs den tidigare forskningen mot resultatet från denna uppsats.  
 
Ying Toijer-Nilsson går in på sagornas betydelse med extra fokus på barnen. Nilsson lägger inte 
enbart fokus på de religiösa aspekterna i sagorna utan hennes forskning berör också vilka tendenser, 
influenser och budskap som berättelserna erbjuder, men i sina slutsatser presenterar hon också 
vilka andliga budskap som träder fram i sagorna. Därför har Nilssons arbete blivit relevant i det 
sammanhanget. Hennes analyser riktar sig till den så kallade ”fantastiska berättelsen” som är ett 
begrepp på barnsagor som är nära besläktade med gamla folksagor3  
 
Nilsson menar att den religiösa och andliga världen träder fram i sagorna. Hon lyfter fram hur olika 
element i berättelsen får tjäna som religiösa symboler. I sagorna framkommer också att det existerar 
ett andlig budskap där de skepticism och materiella ting fördöms. Den andliga världen som 
existerar bortom vår materiella värld är den verkliga. Nilsson menar också att berättelserna inte 
uteslutande tjänar en kristen dogm utan det finns tydliga inslag av en gammal folktro. Språket är 

																																																								
3 Törnqvist, Lena. Nationalencyklopedin, Fantastisk berättelse. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fantastisk-berättelse (hämtad 2017-05-05) 
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också förklätt i en religiös anda där författarna har ett tydligt budskap där man vill förmedla Guds 
storhet med hjälp av en symbolik.4     
 
Shanna Caughey har analyserat C.S Lewis litterära verk och hur han bland annat jobbar med 
religiösa och mytologiska inslag i sina böcker. Även om inte Caughey enbart lägger fokus på de 
religiösa aspekterna så tar det trots allt upp en stor plats vilket gör hennes forskning till relevant i 
sammanhanget.  
 
Caughey menar att C.S Lewis presenterar värderingar i sina böcker som är nära besläktat med ett 
religiöst tankesätt. För C.S Lewis karaktärer i böckerna finns det absoluta värden där godhet, mod 
och sanningen står som dygder. Lejonet Aslan är ett exempel som förkroppsligar dessa 
karaktärsdrag. I kontrast till det finns en tydlig skillnad där ondskan representerar falskhet och 
mörkret. Likt religion blir det en kamp mellan ljuset och mörkret. Det goda och det onda. Caughley 
menar därför att C.S Lewis skapar en tydlig dualistisk värld.5  
 
I berättelserna om Narnia blir det mesta klätt i en symbolik där hela världen är en avspegling av vår 
värld. Vår värld och Narnia utgör i själva verket en falsk dimension som består av materiella ting, 
men bortom Narnia existerar den spirituella världen som utgörs av Aslans rike. Precis som vår 
verklighet avspeglar Narnia så blir Aslans andliga dimension en avspegling av himmelriket. Denna 
andliga dimension blir i motsatt till den falska världen en andlig verklighet. Med andra ord så är 
himmelriket den verkliga världen i berättelserna. Denna spirituella dimension forstätter i 
oändligheten. Aslan själv som tar formen av ett lejon är inte enbart en liknelse av en gud utan det 
är Gud själv som rör sig i parallella världar. Caughey gör här en liknelse med Platons tes om en 
existerande idévärld utanför vår egen värld där man även där talar om idévärlden som den verkliga 
dimensionen medan det materiella utgör det falska och negativa. Caughey vill därför peka ut att 
C.S Lewis har en tydlig religiös agenda där han vill att läsaren skall sträva efter det andliga.6 
 
 
Cecilia Samuelsson har under sin seminarieuppsats studerat hur andligheten och naturen avspeglas 
i några svenska sagor. Eftersom hennes arbete är en C-uppsats så blir det inte samma vetenskapliga 
tyngd som de övriga undersökningarna, men eftersom ämnet ligger nära denna uppsats så blir den 
ändå relevant att använda. I sin undersökning har Samuelsson lagt fokus på Gösta Berlings sagor. 
Hennes resultat visar att berättelserna tar upp att det existerar en tydlig motsättning mellan det 
andliga och naturen. Naturen är i berättelserna genomsyrad av en kristen gudomlig makt med ett 
medvetande. Samuelsson menar att det gudomliga i berättelserna använder naturen som medel för 
att straffa och styra människorna. I den motsättningen som också existerar mellan ande och naturen 
blir det andliga en avspegling av den kristna civilisationen där det råder balans och ordning. Naturen 
blir motsatsen som avspeglar folktro, ondska och kaos. Samuelsson menar också att Guds hand i 
den vilda naturen blir en liknelse för det vi inte kan förklara. När guds kraft och naturen 
sammanstrålas skapas vad hon kallar för det sublima. Det gör också att naturen blir en kraft i sig 

																																																								
4 Toijer-Nilsson, Ying, Fantasins underland myt och idé i den fantastiska berättelsen, TPB, Enskede, 2005  
5 Caughey, Shanna (red.), Revisiting Narnia: fantasy, myth, and religion in C.S. Lewis' chronicles, Benbella, Dallas, Tex., 

2005 s. 219-225 
6 Caughey, 2005 s. 302 
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där kaos möter ordning. Det gör också att mötet mellan anden och naturen har för avsikt att försena 
människan med skeendet i naturen precis som anden förenas med naturen.7     

 
Teoretisk ansats  
 
Den tidigare forskningen presenterar ett flertal hypoteser som ligga till grunden för den teoretiska 
ansatsen som kommer utgöra utgångspunkten i denna uppsats. Det innebär konkret att de resultat 
som uppkommit i den tidigare forskningen kommer vävas samman för att sedan testas mot 
resultatet i denna uppsats. 
 
När vi sammanställer den tidigare forskningen kan man se att ett tydligt mönster träder fram. 
Berättelserna presenterar absoluta värden som står i en skarp kontrast till varandra där det utspelar 
sig en kamp. Denna kamp kommer till utryck på två sätt. Det första är skillnaden mellan det andliga 
och materiella. Det andliga framställs som positivt och något som människan skall sträva efter. Det 
blir på så sätt nära förknippat med de goda krafter som utgör den ideala verkligheten dit den 
mänskliga naturen bör rikta sitt fokus och sin längtan. I kontrast till det andliga står det materiella. 
Det materiella får en negativ stämpel och beskrivs som något ytligt och falskt. I berättelserna står 
det därför en kamp mellan den andliga och materiella dimensionen där berättelserna har en tydlig 
tendens att se det andliga som det rätta.  
 
Den andra kampen som skildras i berättelserna är kampen mellan det goda och det onda. Det goda 
och onda kan delvis vara nära sammanlänkat med den kamp som råder mellan det materialistiska 
och andliga. Det gör att berättelserna presenterar tydliga och absoluta skillnader mellan det goda 
och det onda.  
 
Något som också är återkommande i forskningen är symboliken. De religiösa inslagen blir ofta 
förklädda i en språkdräkt av symboler som kan manifestera sig på olika sätt. Varje symbol får en 
djupare och bakomliggande mening som pekar på religiösa inslag.  

 
Metod 
 
Metoden bygger på en kvalitativ litteraturanalys. Om vi plockar isär begreppen så bör vi först ställa 
oss frågan vad är en kvalitativ metod? Göran Ahrne och Peter Svensson menar att vad som 
kännetecknar en kvalitativ metod är att man analyserar och tolkar texter. I det fall blir det 
folksagorna.8 Tolkningen blir nödvändig då språket och berättelsen kan vara klädda i en symbolik 
eller innefatta en djupare mening. På samma sätt krävs det också en djupare tolkning av vilka 
moraliska värden som berättelsen vill lära ut som man kan koppla till en religiös etik eller lära.   
 

																																																								
7 Samuelsson, Cecilia. Djävlar, stormar och den sublima naturen: – en undersökning av relationen mellan natur och 
andlighet i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga, Uppsala Universitet 2011 s. 27-29 

8 Kjældgaard, Lasse Horne (red.), Litteratur: introduktion till teori och analys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015 s. 
10-11  
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Under inläsningen av materialet har det gjorts markeringar där intressanta passager har uppkommit. 
Fokus har främst legat på de delar som lyfts fram i frågeställningen och syftet. Dessa delar är 
religiösa handlingar, religiösa symboler, religiösa karaktärer eller platser, samt etiska och moraliska 
slutsatser. 
 
När fokus har legat på religiösa handlingar så innebär det handlingar som har en tydlig rituell 
koppling till ett religiöst moment. Det kan exempelvis innebära dop, bröllop, predikningar eller 
begravningar. Det som har klassificerats som religiösa symboler i det fall är fysiska objekt eller 
tecken. En Bibel kan tjäna som ett exempel på en religiös symbol som utgörs av ett fysiskt objekt, 
medan ett kors kan uppenbara sig som ett tecken. Symbolerna har oftast en djupare mening och 
betydelse. Ibland är det inte helt självklart om vad som kan utgöra en religiös symbol eller inte. 
Ibland blir symbolerna tydliga som exemplet med Bibel eller korset. I andra fall krävs det en viss 
förförståelse av vad som kan vara en symbol eller inte. För att kunna synliggöra symbolerna så har 
Jan-Öjvind Swahns bok om Symboler använts som ett hjälpmedel vid olika tolkningar. När vi talar 
om religiösa karaktärer så är det framförallt levande varelser så som Präster, Gud, änglar eller 
djävulen, men det kan också vara levande varelser som är kopplade till en gammal folktro så som 
dvärgar, troll, jättar eller skogsrået. Religiösa platser anses vara platser som kan vara mytomspunna 
eller viktiga för en troende individ på något sätt. Tydliga exempel på det är framförallt himlen och 
helvetet. Sist men inte minst så har vi etiska och moraliska slutsatser. De flesta berättelser har oftast 
ett moraliskt budskap som skall förmedlas. I det specifika avseende kan budskapet vara kopplat till 
en religiös etik så som att godhet belönas medan ondska bestraffas, handla mot andra så som du 
själv vill bli behandlad och så vidare. 
 
Fördelen med denna form av tillvägagångssätt är att det blir lättare för läsaren att dra jämförelser 
och paralleller mellan de olika sagornas teman. Om den tematiska uppdelningen hade uteblivet så 
hade det blivit krångligare för både läsaren och mig som skriver att få in en djupare analys eftersom 
man hade behövt hoppa från saga till saga.   
 
 
Definitioner och disposition 
 
Under inläsningen av materialet har flertalet frågor uppkommit som behöver besvaras. Det första 
frågan som uppkom var: Vad är en folksaga? Det är ett frågetecken som behöver redas ut. Swahn 
har definierat en folksaga som något som har sitt ursprung ur den muntliga traditionen. En folksaga 
tjänar oftast ett underhållande syfte även om det kan finnas en lärdom att dra av berättelsen. 
Berättelserna kan också betraktas som osannolika och påhittade vilket blir extra tydlig då vissa 
övernaturliga element framträder i berättelserna.9  
 
Vad avgör då om en folksaga är svensk? Problemet här blir att många folksagor inte har sitt 
ursprung i Sverige utan i andra länder. Etnologen Swahn menar att det är svårt att spåra en folksagas 
ursprung eftersom den oftast har traderats muntligt under flera generationer innan den slutligen 
nedtecknats. Därför har jag även utgått ifrån Swahns definition när jag talar om svenska folksagor. 

																																																								
9 Hellsing, Birgitta (red.), Svenska folksagor, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2008 s. 11-12 
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Här har man valt att definiera svenska folksagor som berättelser som har florerat runtomkring i 
Sverige för att sedan nedtecknas i början eller mitten på 1800-talet.10 
 
 

Material och avgränsning 
 
Materialet utgörs av svenska folksagor som översatts och utgivits av olika författare. Folksagorna 
kan variera från tid och ursprung. Som tidigare nämnt så behöver inte en folksaga ha sitt ursprung 
i Sverige för att den skall kunna klassas som en svensk folksaga. Eftersom tid och ursprung är svårt 
att fastställa när vi talar om folksagor så har därför angränsningen gjorts efter specifika genrer inom 
folksagokategorin. Olika genrer kan innefatta religiösa och övernaturliga element i olika grad medan 
vissa folksagor som exempelvis novellsagor oftast utelämnar de övernaturliga elementen. Eftersom 
uppsatsens huvudsyfte är att studera hur religion manifesterar sig i folksagorna så har därför fokus 
lagts vid undersagor. Undersagan utspelas oftast i en annan eller åtminstone obestämd värld. 
Berättelserna har ett stort inslag av övernaturliga fenomen så som magi och förvandlingar. Det är 
oftast vanligt förekommande att övernaturliga väsen så som Gud, änglar, jättar eller troll 
förkommer i berättelserna.11 Nationalencyklopedin väljer också följande beskrivning:  
 

Undersagan är en produkt av helt allmänmänsklig och tidlös berättarkonst; vi känner ingen sentida 
eller äldre kultur där den saknats. Karakteristisk för bl.a. den europeiska undersagan är dess strikt 
logiska uppbyggnad, fokuserad på huvudpersonens (vanligen en man) öde, och sagans obligatoriskt 
”lyckliga slut”.12   

 
Nu har vi fastställt att fokus kommer ligga på svenska folksagor som innefattar underkategorin 
undersagor, men trots att vi har gjort en avgränsning här så återstår det fortfarande många sagor. 
Det är också svårt att avgöra vilka folksagor som kan betraktas som mest populära eller mest 
spridda eftersom vi har att göra med en muntlig tradition som utgör grunden. Därefter har 
materialet utgjorts av ett axplock av berättelser. Det är därför viktigt att påpeka att materialet inte 
kan göra anspråk på att representera alla folksagor. Om fokus skiftar till ett annorlunda material så 
kommer också resultatet se annorlunda ut, men det går med säkra mått att säga att materialet kan 
peka ut ett återkommande mönster som kan uppträda i flertalet andra berättelser av samma art.       
 
Generellt så är varje folksaga ganska kort. Det kan röra sig om berättelser som omfattar 10-20 sidor 
per berättelse. Andra sagor kan vara begränsade till att enbart omfatta några fåtal sidor. Samtidigt 
så är också språket ganska enkelt uppbyggt. Några större utläggningar från karaktärerna uteblir 
samtidigt som miljöerna oftast beskrivs på ett enkelt och koncist sätt. Det medför att varje enskild 
saga inte innehåller någon större mängd text information som är värd att analysera, bortsett från 
kortare yttranden eller enstaka symboler eller karaktärer. För att kunna få ihop en större mängd av 
relevant information som är värd att analysera så har valet fallit på att analysera totalt 16 folksagor. 

																																																								
10 Hellsing, 2008 s. 9 
11 Undersaga. Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/undersaga (hämtad 2017-
05-05) 
12 Undersaga. Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/undersaga (hämtad 2017-
05-05) 
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De korta berättelserna har därför blivit fler till antalet. På så sätt kan materialet också redogöra för 
en större spridning inom området.  
 
Materialet grundar sig på boken Svenska Folksagor som är återberättad av Birgitta Hellsing samt 
kommenterad av Swahn. Hellsing har i sin tur hämtat in och gjort nyöversättningar av nio svenska 
upptecknare som under 1700- och 1800-talet reste runt i Sverige och samlade in berättelserna som 
sedan skrevs ner. Exakt hur upptecknarna samlade in berättelserna är inte alltid klart, men de bygger 
i de flesta fall på muntliga berättelser som har cirkulerat i olika bygder. De upptecknare som har 
sammanställt källorna till materialet är August Bondesson, Nils Gabriel Djurklou, Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius, Per August Lindholm, Eva Wigström, Waldemar Liungman, Mickel i Långhult, 
Sven Sederström och Sven-Öjvind Swahn. Det innebär att även om materialet består av en volym. 
Nämligen boken Svenska Folksagor, så grundar det sig på de nio ovan nämnda upptecknarna. 
Hellsing har i sin tur beskrivit i korta drag hur nyöversättningarna av upptecknarna har gått till. Där 
menar hon att den dialekt som har präglar flertalet av folksagorna har omarbetats för att göra det 
mer begripligt för en modern läsare. Det innebär att en del ord eller utryck har tagits bort, men 
trots det så har berättelsernas tema, karaktärer och sensmoral förblivit intakt. Det gör att 
folksagorna från Hellsing trots sin bearbetning fortfarande blir intressanta att analysera.13    
 
För den som är intresserad av att få en bättre helhetsbild över vilka folksagor som har använts till 
undersökningen så går det att återfinna en fullständig lista över folksagorna och en kort 
sammanfattning av handlingarna i slutet i bilaga 1. För att se vilka upptecknare som har återberättat 
vilka berättelser så går det att se i bilaga 3.  

																																																								
13 Hellsing, 2008 s. 13-15 
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Bakgrund 
 
Sagor har nedtecknats och traderats under tusentals år. Det är därför svårt att veta var man ska 
utgå ifrån när man talar om sagors historia. Det finns däremot ett verk som sticker ut och det är 
berättelsen om Bata och Anubis. Denna berättelse har sitt ursprung från 1200 f.Kr. i det forntida 
Egypten. Sagan berättar om hur de båda bröderna ställs inför ett svek utav den enes hustru som 
försöker skapa osämja mellan de båda bröderna. Anledningen till att denna berättelse är intressant 
inom folksagoforskningen är för att den utgör det äldsta daterade verket som kan härledas till en 
viss typ av sagogenre. Redan här kan man se spår av övernaturliga element eftersom de båda 
huvudkaraktärerna Bata och Anubis bär på samma namn som egyptiska gudar. Det här vittnar om 
att sagotraditioner har existerat under tusentals år där också religiösa inslag har förekommit.  
 
Berättarkulturen har därefter fortsatt under många generationer och sagor som såväl folksagor har 
förts vidare, men även om vi talar om sagor och folksagor som en tradition med gamla rötter så 
måste vi göra ett jättekliv framåt i tiden, närmare bestämt 1500-talets Italien. Det var först här som 
man inom västvärlden började samla ihop och nedteckna folksagor som hade traderats under 
många generationer. Pionjären för arbetet var Italienaren Gianfrancesco Straparolas. Straparolas 
fick däremot problem då hans litterära verk blev tabubelagt av den katolska kyrkan på grund av att 
man ogillade innehållet i hans sagor.14 Därefter följde flertalet nedtecknare i flera länder, men vår 
tids kändaste sagoberättare kom att bli de två tyska bröderna Grim. Dessa två bröder kom att bli 
världskända och deras efternamn har blivit en synonym med berättelser och folksagor. Bröderna 
Jacob och Willhelm Grimm föddes under 1700-talets slut i det som idag är det moderna Tyskland. 
Under 1800-talet arbetade de båda bröderna med att samla ihop och nedteckna olika folksagor som 
florerade runtomkring Tyskland och andra delar av Europa. Det är viktigt att poängtera att även 
om berättelser så som Rödluvan och Snövit brukar förknippas med bröderna Grim så har dessa 
berättelser sitt ursprung från gamla folksagor som har florerat i Tyskland och andra delar av Europa 
under en längre tid. Däremot så kom bröderna Grims nedteckningar bli avgörande för den enorma 
spridningen som folksagorna fick. Dessutom så kom deras kommentarer till den 2:a upplagan att 
bana vägen för en folksagoforskningen. Därefter har flertalet forskare trätt fram som har applicerat 
flertalet teorier om folksagornas ursprung och betydelse för människor.15  
 
Här hemma i Sverige har vi upptecknare som reste runt i landet och likt bröderna Grimm 
nedtecknade de berättelser som de hörde. Mickel i Långhult som föddes 1778 gjorde exat det och 
han följdes senare av Gunnar Olof Hyltén-Cavalis, August Bondeson och Eva Wigström. 
Tillsamman kom deras nedteckningar medföra att flertalet av våra svenska folksagor gick från en 
muntlig till en skriftlig tradition. 16 
 
De svenska folksagorna utspelar sig i en svunnen tid då större delen av vårt samhälle var präglat av 
en gammal bondekultur. Till skillnad mot idag så bodde de flesta människorna ute på landet. Därför 
utspelar sig oftast berättelserna i ett rural och inte urban miljö. När flertalet av berättelserna kom 
till var folktro och skrock också något som präglade en stor del av det svenska samhället. För oss 

																																																								
14 Hellsing, 2008 s. 13  
15 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folksaga/folksagoforskningen (hämtad 2017-06-02) 
16 Hellsing, 2008 s. 10-11  
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som lever i ett sekulariserat modernt Sverige så kan tron på jättar och troll te sig som närmare 
absurt, men man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att finna en tid då denna tankegång var 
självklar. Tron på det övernaturliga avspeglar sig tydligt i folksagorna på flera olika sätt. Förkristna 
gestalter så som Skogsrået, jättar och troll är vanligt förekommande, men även kristna gestalter så 
som änglar, djävulen och Gud träder också fram i berättelserna, men vi skall in gå händelserna i 
förväg utan mer om det kommer längre fram i undersökningen. 
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Undersökning 
 
Nedanför kommer materialet redovisas utefter den tematiska indelning som tidigare har nämnts.  
 

Handlingar 
 
Ett vanligt sätt där religionen manifesterar sig är genom de handlingar som individerna utför i 
sagorna. Dessa handlingar kan komma till utryck i olika former.  
 
Bröllop eller giftermål är vanligt förkommande i berättelserna. I flertalet av sagorna ställs hjälten 
som oftast är en man inför ett antal prövningar där han skall visa sin duglighet som make. Exempel 
på det här är sagan om ”Kungens harar”17 eller berättelsen om ”Jättens hjärta”.18 I deras sagor 
fungerar bröllopet som en belöning eller ett mål för hjälten att uppnå. Det innebär att denna typ 
av sagor oftast placerar bröllopet i slutet av berättelsen i anslutning med sagans lyckliga slut. När 
huvudkaraktären har besegrat de onda trollen eller jätten så får han sin älskade prinsessa och så 
lever de lyckliga i alla sina dagar. Det innebär att bröllopet får en stor betydelse och fungerar i flera 
fall som ett motiverande inslag för hjälten. I andra fall kan bröllopet eller giftermålet ske i mitten 
av berättelsen och då får det en annan funktion i folksagan. I de fall där bröllopen sker tidigare i 
berättelsen så handlar det snarare om att äktenskapets ställning står hotat i berättelsen. Exempelvis 
så skiljs paret åt av en ond kraft och syftet för huvudkaraktärerna blir istället att återförenas med 
varandra.  
 
Bröllopet och giftermålet blir alltid avsakraliserat och nämns mest i förbifarten. Det hålls sällan 
några gudstjänster, heliga vigslar eller andra religiösa inslag i själva bröllopen. Platsen för 
giftermålen omnämns mestadels som en fest eller tillställning. Folksagan ”Prins hatt under jorden” 
följer också ett liknande mönster. Följande utdrag ur sagan får tjäna som ett exempel. 
 

Nästa morgon gjorde hon sig iordning för festen, och den gyllene vagnen kördes åter fram. Med sina 
söner i famnen for hon till kungens gård där bröllopsgästerna hade samlats. Även denna gång blev 
uppståndelsen stor då hon steg in i salen tillsammans med barnen.19   

 
Här kan man se att bröllopet enbart existerar som ett koncept där själva firandet är det väsentliga 
medan de heliga inslagen har helt utelämnas. Vad som egentligen sker under själva bröllopet 
omnämns aldrig utan läsaren får själv skapa sin egen uppfattning. Även ett liknande exempel går 
att finna i folksagan om ”Halvtrollet och de tre svärden”. I berättelsen slutar det med att pojken 
får sin prinsessa efter att han har besegrat alla tre trollen. 
 

och kungen sade till kökspojken: >>Om det var du som räddade mina döttrar så skall du också få din 
lön. Därför ger jag dig min yngsta dotter och halva mitt rike.<< Nu dukades festmåltiden fram och 
glädjen stod högt i tak. Sedan firades bröllop mellan kökspojken och den unga prinsessan.  

 

																																																								
17 Hellsing, 2008 s. 365-371 
18 Hellsing, 2008 s. 327-333 
19 Hellsing, 2008 s. 311 
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Även i denna berättelse kan man se hur bröllopet blir reducerat till en fest istället för att omnämnas 
som en religiös rit mellan två individer, och precis som föregående citat så får vi inte veta mycket 
om vad som sker.   
 

Symboler 
	
I berättelserna framträder ett flertal symboler som kan få en religiös koppling. Symboliken kan 
variera i olika grad. Några symboler kan vara återkommande medan andra enbart träder fram vid 
enstaka tillfällen. Många av de objekt eller ting som framträder i sagorna kan ha en djupare mening 
vilket kräver att läsaren har en viss förkunskap av vad symbolerna kan representera. I boken Svenska 
folksagor har Swahn lagt till kommentarer till varje berättelse. Dessa kommentarer har varit till stor 
hjälp för att tolka symbolerna vilket medför att materialet kan utnyttjas till fullo istället för att gå 
till spillo. Även boken Symboler av samma författare har kunnat bidra med en liknande information.  
 
Äpplet 
I folksagan Askepåtten och råttflickan träder symboliken fram i ett vardagligt objekt. Nämligen äpplet. 
I sagan skall huvudkaraktären Askepåtten tillsammans med sina två bröder ge sig ut för att finna 
en hustru. Som ett tecken på kärlek får bröderna med sig var sitt guldäpple som de skall skänka till 
den flicka som de tänker fria till. I berättelsen blir äpplet en symbol för kärlek och fruktbarhet. 
Äpplet går att spåra till många religiösa berättelser eller mytologier. Inom den grekiska mytologin 
skänker exempelvis gudinnan Gaia ett gyllene äpple till gudinnan Hera. Samma sak sker också inom 
den nordiska mytologin när guden Frej friar till Gerd. Det gör att äpplet inte enbart fyller en 
funktion som en kärlekssymbol utan har också en förankring inom religiösa myter.20  
 
Duvor 
En annan symbol som har dykt upp i folksagorna är duvor. I folksagan ”Titta Grå och Djävulen” 
gör den ondskefulla gumman Titta Grå en pakt med djävulen där hon skall skapa osämja mellan 
en gubbe och gumma. Osämjan leder till att gubben och gumman har ihjäl vandra. När berättelsen 
når sitt slut förvandlas gubben och gumman till två vita duvor som flyger upp mot himlen där de 
tas emot av Gud. I berättelsen om ”Titta Grå och Djävulen” blir duvorna en tydlig religiös symbol. 
Inom kristendomen har duvan fått representera anden. Liknande teman är vanligt förekommande 
både i Bibeln som exempelvis duvan som blir ett tecken för Noah eller vid Jesu dop. I andra fall 
dyker också duvan upp vid många kyrkomålningar där den cirkulerar kring Jesus eller sitta på hans 
axel.21 
 
En annan folksaga där duvorna framträder är berättelsen om ”Lilla Rosa och Långa Leda”. I denna 
berättelse går huvudpersonen som är den godhjärtade Lilla Rosa fram till tre vita duvor som sitter 
på en yxa. Hon matar duvorna med bröd och ber dem vänligt att flytta på sig eftersom hon behöver 
yxan. Duvorna blir rörda över flickans godhet och de bestämmer sig för att belöna henne. Den ena 
duvan belönar henne med att hon får bli dubbelt så vacker. Den andra duvans gåva blir att Lilla 
Rosas hår skall förvandlas till guld och den tredje duvans gåva blir att varje gång Lilla Rosa ler skall 

																																																								
20 Swahn, Jan-Öjvind, Symboler, Ordalaget, Bromma, 2011 s. 274 
21 Swahn, 2011 s. 68-69 
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en guldring falla ur hennes mun. När Lilla Rosas elaka styvsyster Långa Leda skall genomföra 
samma syssla går det inte lika väl för henne. När hon går fram till de tre duvorna som sitter på yxan 
beter hon sig illa genom att kasta sten mot dem så att de skall försvinna. Långa Ledas beteende 
förargar duvorna som förbannar henne. Den första duvan förklarar att Långa Leda skall bli dubbel 
så ful som hon redan är. Den andra duvan förbannar henne genom att förvandla hennes hår till 
törnros och den tredje duvan förklarar att varje gång hon skrattar skall en padda hoppa ur hennes 
mun.22 
 
I denna saga blir duvorna också en symbol för det goda. De belönar den rättfärdige Lilla Rosa och 
bestraffar den onde Långa Leda. Det gör också att duvorna likt den helige anden blir en kraft som 
skipar rättvisa. I sagan framträder duvorna också i en grupp av tre vilket för många kan föra 
tankarna till treenigheten som den helige anden är del av.  
 
Ljuset 
En annan symbolik som träder fram i sagorna är ljuset. I berättelsen om ”Lille Prick” skall Lille 
Prick försöka stjäla en guldlykta av en jätte som kan lysa upp hela kungariket.23 I sagan blir ljuset 
en symbol för det goda. Det goda som sprider sitt ljus över hela kungariket blir ett tydligt bildspråk. 
Det är vanligt att ljuset oftast fungerar som en symbol för de goda så som Gud. Det står oftast i 
kontrast till mörkret som kan likställas med det onda.24 Genom att sprida ljuset över hela kungariket 
som berättelsen beskriver så menar man också att det goda skall ta plats och sprida sin närvaro i 
hela landet.  

 
Karaktärer och platser 
 
I sagorna omnämns flertalet platser eller karaktärer som har en religiös koppling. Många varelser 
eller platser kan vara direkt hämtade från den kristna traditionen så som exempelvis berättelser ur 
Bibeln. I andra sammanhang kan det ha sitt ursprung från en gammal folktro. Det förkommer vissa 
övernaturliga fenomen så som talade djur eller liknande. Dessa inslag har medvetet utelämnats 
eftersom de snarare kan betraktas som magiska inslag istället för religiösa som är kopplade till en 
specifik religion.  
 
Himmelriket 
Om vi inleder med att redogöra för de religiösa platser som framträder i berättelserna så kan vi tala 
om två väsentliga platser som återfinns i den kristna traditionen nämligen himlen och helvetet. I 
sagorna träder himmelriket fram som något gott och vackert. I berättelsen om ”Smeden som 
varken kom till himlen eller helvetet” får smeden tre önskningar av Sankte Per och Gud. Sankte 
Per uppmanar hela tiden smeden att tänka på himmelriket och anpassa sina önskningar därefter. 
Smeden är förblindad av makten som önskningarna medför vilket får negativa konsekvenser för 
honom. I berättelsen dör smeden till slut och beger sig till himmelriket. Väl framme vid himmelriket 
möts han av en port. När han knackar på öppnar Sankte Per. Sankte Per minns smedens synder 

																																																								
22 Hellsing, 2008 s. 298-299 
23 Hellsing, 2008 s. 91 
24 Swahn, 2011 s. 164  
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och nekar därför honom tillträde.25 Längre fram kommer vi redogöra mer från berättelsen där vi 
går djupare i sagan utifrån andra perspektiv och synsätt. 
 
I andra berättelser som ”Titta Grå och Djävulen” som vi tidigare pratade om omnämns också 
himlen som en positiv plats dit människor vill söka sig efter livets slut. I sagan förvandlas både 
gubben och gumman till två vita duvor som flyger upp till himmelriket där Gud genom sin välvilja 
tar emot dem.26 
 
Himmelriket blir inte enbart en positiv plats utan den blir också nära kopplad till den spirituella 
dimension som närvarar i samtliga berättelser. På så sätt kan man se himmelriket som den ultimata 
verkligheten. För karaktärerna i berättelserna blir himmelriket en tillflyktsort dit man söker sig till, 
men mer om den andliga dimensionen längre fram.   
 
Helvetet 
I kontrast till himmelriket står helvetet. Helvetet står som en ondskefull plats dit människor helst 
inte vill söka sig. Helvetet uppkommer också som en plats där djävulen tar emot de personer som 
har syndat. I vissa fall har personerna förlorat ett vad eller köpslagit med djävulen, men trots att 
helvetet förblir en ond plats så finns det samtidigt en lättsam och komisk vinkling på det hela. Om 
vi återvänder till berättelsen om ”Smeden som varken kom till himlen eller helvetet” så slutar inte 
sagan när smeden blir avvisad från himmelriket utan hans andra val blir att knacka på hos djävulen 
i helvetet.27 Följande citat får redogöra för slutet på den folksagan strax efter att han avvisas från 
himmelriket av Sankte Per: 
 

Men han hade inget annat val än att knacka på hos djävulen, och när han bultade på porten till helvetet 
öppnades en lucka. Där syntes en av smådjävlarna som ville veta vem det var som bultade så hårt. 
<<Öppna porten, det är jag! << ropade smeden. Men när smådjävulen fick se vem det var, slog han 
igen luckan så hårt att hela helvetet skakade. <<Det är smeden, det är smeden! <<skrek den lille och 
alla andra smådjävlar stämde in. Då kom djävulen själv rusande och han skrek också: <<Fort! Fort! 
Slå sjudubbla bommar på porten. För om smeden kommer in, så vänder han upp och ned på hela 
helvetet!>>28 
 

I berättelsen hade smeden använt sina önskningar för att ställa till med problem för djävulen när 
han skulle ta med honom till helvetet vilket förklarar djävulens reaktion när han mötte smeden 
igen. I sagans slut kan man tydligt urskilja att helvetet trots att dess negativa associationer för många 
ändå sätts in i ett komiskt sammanhang.  
 
Det finns fler berättelser som följer liknande mönster. I folksagan ”Smeden och djävulen” utmanar 
smeden djävulen. Vadet handlar om att smeden skall hoppa över en å. Om smeden vinner blir han 
belönad med silver och guld, men om han förlorar tar djävulen med honom till helvetet. När 
smeden försöker sig på att hoppa fastnar han i leran och inser att det kan sluta illa för honom om 
han försöker nå andra sidan kanten med rikedomarna. Därför ger smeden upp samtidigt som han 

																																																								
25 Hellsing, 2008 s. 56 
26 Hellsing, 2008 s. 56 
27 Hellsing, 2008 s. 57 
28 Hellsing, 2008 s. 57 
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tänker att det är bättre om han anländer i god hälsa till helvetet än förlorar livhanken på grund av 
vadet.29 Även här ges det en lite komisk vinkling utav helvetet samtidigt som det inte heller 
framställs som något som är så farligt. Det syns extra tydligt i de båda smedernas agerande. Även 
om helvetet är en plats av ondo så väljer den första smeden ändå det som ett andra alternativ 
samtidigt som den andra ser det som en sista utväg. På så sätt tonas helvetets allvarliga 
omständigheter ner.  
 
Helvetet fyller en tydlig funktion i berättelserna. Syftet blir att skapa en motvikt mot himmelriket. 
För de individer som inte agerar på rätt sätt väntar helvetet som ett straff.  
 
Djävulen 
I folksagorna framträder det fler karaktärer som är hämtade från kristendomen. Eftersom vi hittills 
har redogjort för ondskan så fortsätter vi på samma spår genom att ta upp lite om djävulen. Precis 
vad som redan har nämnts så är djävulen en återkommande karaktär i många folksagor. Något som 
är återkommande i samtliga berättelser är att djävulen (som beskrivs som en han) är en karaktär 
som förkroppsligar ondska. I de två berättelserna om smederna samt ”Titta Grå och djävulen” har 
djävulen en tydlig agenda. Denna agenda involverar oftast att han vill människorna illa på något 
sätt. Antingen vill han komma åt människornas själar eller så vill han bara skapa osämja mellan två 
individer som exempelvis gubben och gumman. I samtliga berättelser sker hans planer genom att 
han ingår i ett avtal med en person där både djävulen och personen har en chans att vinna på 
avtalet.  
 
Även om djävulen helt klart är en ond varelse i berättelserna så finns det precis som berättelserna 
om helvetet en komisk undertoning i sagorna. I sagan om ”Smeden som varken kom till himlen 
eller helvetet” blir djävulen överlistat av smeden vid flera tillfällen. Först blir han fastsulad vid en 
stol samtidigt som smeden slår honom. Genom att bruka våld mot djävulen lyckas smeden köpa 
till sig några extra år på jorden. Vid nästa tillfälle skickar han sina smådjävlar som får utstå en 
liknande tortyr genom att de fastnar i ett förtrollat träd samtidigt som smeden kastar äpplen på 
dem. Här lyckas smeden åter igen köpa till sig några extra år på jorden. När djävulen slutligen 
återvänder för en tredje gång påpekar han att han inte tänker sig luras så lätt av smeden. Trotts det 
så lyckas smeden använda djävulens arrogans mot honom själv.30 Följande citat får redogöra för 
händelsen: 
 

>>Nu kommer du med<<, sade han till smeden. >>och den här gången vill jag inte veta av något 
krångel och bråk. << >>Nej visst, jag är färdig<<, svarade smeden. >>Men jag tror i alla fall att du 
är en riktig skojare. Inte har väl du så mycket makt som du säger?<< Har inte jag?<< Skrek djävulen 
och förvred hela ansiktet så han var hemsk att skåda. Då tog smeden fram sin gamla penningpung 
och sade: >> Visa det då! Kryp in här med hela ditt följe. << >>Det är väl ingen konst<<, menade 
djävulen och ropade åt sina smådjävlar att krypa in i penningpungen. Och de sprang in, ivriga och 
upprymda, och djävulen följde efter. >>Nu ser du att jag kunde<<, triumferade djävulen och ville ut 
igen. >>Javisst, ser jag det<<, svarade smeden samtidigt som han tog fram ett snöre och knöt ihop 
penningpungen. Nu började det bli varmt där inne för djävulen och hans sällskap, och ännu varmare 
skulle det bli. För smeden lade penningpungen på städet i sin smedja och sade åt sina starkaste gesäller 
att börja slå. Och de tog i av alla krafter och dängde med släggan så att smådjävlarna blev tunna som 

																																																								
29 Hellsing, 2008 s. 51 
30 Hellsing, 2008 s. 56 
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femtioöringar och djävulen som en enkrona, för han ville ju i alla fall vara störst. >>Aj, aj>>, hördes 
det inifrån penningpungen, men gesällerna fortsatte att damma på. >>Aj, aj, aj! Släpp ut oss så får du 
tillbaka hela kontraktet<<, vrålade djävulen. Då sade smeden åt gesällerna att sluta slå, och sedan 
släppte han ut allihopa. Djävulen slängde kontraktet till smeden och rusade därifrån med sitt följe, 
och de hade sådan eld i baken att träden och buskarna vajade och svajade utefter vägen.31  
 

I denna folksaga porträtteras djävulen och hans hantlangare som ganska duma och lättlurade. Gång 
på gång lyckas smeden överlista dem. Trots att de är övernaturliga varelser så blir de ändå 
begränsade av smedens önskningar som han fick av Gud. Det märks extra tydligt i slutet då smeden 
använder djävulens arrogans mot honom själv. Djävulen är förblindad av sin egen självbelåtenhet 
samtidigt som han försöker överbevisa smeden om att han är kapabel till vad som helst. Det här 
blir djävulens nederlag då han trots de förgående incidenterna med smeden inte ser att han än en 
gång är på väg att hamna i en fälla. I berättelsen blir djävulen och hans hantlangare så illa tilltygade 
av gesällernas hammarslag att de blir tillplatta som mynt. Även denna form av bildspråk vittnar om 
att berättelsen har ett komiskt undertoning där djävulen och smådjävlarna blir förlöjligade. 
 
I berättelserna om ”Smeden och djävulen” och ”Titta Grå och djävulen” blir den komiska 
undertoningen inte lika tydlig, men den finns ändå kvar. I ”Titta Grå och djävulen” tar han till och 
med avstånd från en person som han tycker är för ond: 
 

>>Kom närmare<<, lockade Titta Grå, >>så att jag får ta i hand och tacka. << >>Nej, håll dig 
borta från mig<<, sade djävulen och motade iväg henne med stången. >>Nog skäller folk på mig för 
att jag är elak och kallar mig hin håle, men så elak som du är jag i alla fall inte. Tag vad du skall ha så 
blir jag kvitt dig.<< Så kastade han både stången och kläderna på marken och sprang därifrån de 
fortaste han kunde.32 
 

I denna saga kan man ana att djävulen har ett litet samvete trots att hans avsikter är onda. När Titta 
Grå lyckas få både gubben och gumman att ta kål på varandra uppvisar djävulen en avsmak 
gentemot Titta Grå vari han påpekar att inte ens han själv är så elak som hon. Därefter rusar han 
iväg därifrån precis som att han känner sig rädd eller upprörd.  
 
Det går att sammanfatta djävulen ifrån folksagorna som en lömsk karaktär med en ond agenda. 
Det gör djävulen till en tydlig antagonist som gestaltar ondskan. Trots det så framställs han också 
som ganska korkad och lättlurad varelse samtidigt som han är kapabel att utrycka förakt eller rent 
av rädsla både gentemot Titta Grå och smeden som brukade våld mot honom.  
 
Gud och Sankte Per 
I kontrast till det onda står det goda vilket i det här fallet är Gud. I folksagorna tar inte Gud en lika 
stor plats som djävulen. I berättelsen om ”Titta Grå och djävulen” tar Gud emot gubben och 
gumman med öppna armar till himmelrike för som det står i sagan så ville Gud dem båda väl.33 I 
Folksagan om Smeden som varken kom till himlen eller helvetet gestaltas Gud mer som en vanlig 
människa som i sällskap av Sankte Per vandrar runt och söker husrum. I egenskap av att vara den 
som beviljar smedens önskningar så får Gud en betydande roll i sagan men mer än så finns det inte 
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att hämta från berättelsen. Bortsett från några instämmanden så förblir han ganska anonym i sagan. 
Däremot så påpekar Gud att Sankte Per mestadels är till besvär vilket vittnar om att Gud kan utöva 
en auktoritet gentemot honom.  
 
Därefter kommer vi över till nästa karaktär nämligen Sankte Per. Precis som Gud tillskrivs Sankte 
Per mänskliga drag i berättelsen då han tillsammans med Gud vandrar runt för att söka rum för 
natten. Till skillnad mot Gud som inte uppvisor några känslor så har Sankte Per en tydlig agenda i 
folksagan. Hans mål är att övertyga smeden om han måste anpassa sina önskningar så att han 
hamnar i himmelriket. Smeden svarar med att förolämpar Sankte Per och säger åt honom att vara 
tyst. Denna kränkning gör Sankte Per förargad vari han utrycker en vilja av att hämnas på smeden. 
När väl smeden står vid himmelrikets port vägrar Sankte Per att släppa in honom. Han minns 
smedens elaka kommentarer. I berättelsen kan man se att Sankte Per till skillnad mot Gud blir en 
mer känslostyrd karaktär. Han blir arg och uppvisar en tydlig tendens att vilja ge igen på smeden. 
 
Även om både Gud och Sankte Per presenterar olika personlighetsdrag så gestaltar de den goda 
sidan. De blir rättviseskipare som har för avsikt att beskydda de goda. Eftersom de också 
representerar det goda i berättelserna så fungerar de även som en motvikt mot ondskan och 
djävulen.   
 
Jättar 
I folksagorna framträder det inte enbart entiteter som är kopplade till den kristna traditionen utan 
varelser från den gamla folktron ger sig också tillkänna. Dessa karaktärer kan både vara onda 
varelser som bringar förödelse över människorna, men de kan också agera som medhjälpare eller 
vägvisare för huvudpersonerna i folksagorna. 
 
En av de sagoväsen som man direkt kan koppla till gammal folktro är jättar. I folksagorna 
representerar jättarna det onda och i många fall utgör de också huvudantagonisten som 
huvudkaraktären måste övervinna. I folksagor som exempelvis ”Lille Prick”, ”Jätten i fjällgrottan” 
eller ”Jättestugan med korvtaket” har jätten oftast något som huvudkaraktären behöver i 
berättelsen. I sagan om ”Lille Prick” ställs alla friare som vill ha prinsessans hand inför utmaningen 
att stjäla jättens lykta, magiska bock och guldfäll.34 I sagan om Jätten med korvtaken försöker de 
båda barnen som är vilsna i skogen att plocka på sig jättens mat.35 I Jätten i fjällgrottan stöter tre 
vilsna vandrare på en jätte vari de försöker stjäla hans mat och undkomma med livet i behåll.36   
 
Eftersom att det är upp till sagans hjältar att övervinna jättarna så går det oftast inte att uppnå 
genom fysiskt våld utan genom list. I folksagorna framställs jättarna oftast som giriga, korkade och 
lättlurade. Följande exempel är taget från ”Pojken som åt ikapp med jätten”: 
 

Senare på kvällen var det dags att äta gröt och pojken föreslog då jätten att de skulle tävla om vem 
som kunde äta mest. Jätten började genast att häva i sig det ena grötlasset efter det andra. Men pojken 
hade bundit sin skinnväska framför magen, och samtidigt som han stack en sked gröt i munnen lät 
han två skedar glida ner i väskan. Jätten satte i sig satte i sig sju fat med gröt och var sedan så mätt att 
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han inte kunde få ner en enda sked till. Men pojken åt med god aptit och på jättens fråga om hur han 
som var så liten kunde sätta i sig så mycket svarade han: >>Jo, när jag har ätit så mycket jag orkar tar 
jag fram en kniv och skär upp magen och sedan kan jag äta lika mycket igen.<< Och så tog han fram 
kniven och skar upp väskan så att all gröten rann ut. Jätten tyckte det var ett bra påhitt och grep tag i 
sin kniv. Men då han stack den i magen började blodet spruta och detta blev hans död. Pojken lämnade 
jättarnas stuga sedan han plockat med sig av det som fanns där och gick sin väg ut i mörka natten. 
Och där slutar sagan om den illmarige pojken och den dumme jätten.37 
 

För en betraktare som läser denna folksaga är det uppenbart att pojkens förslag om att skära upp 
magen är fullkomligt orimligt, men jätten ser det som fullkomligt logiskt vilket påvisar varelsens 
låga intelligens i folksagan. I berättelserna ”Jättens hjärta” och ”Jätten med korvtaket” försöker de 
båda hjältarna att gömma sig undan jättarna. När de håller på att bli påkomna och jätten ropar vem 
det är som gömmer sig får det till svar att det är bara en liten mus eller fågel. Dessa svar godtar 
jättarna i båda berättelserna vilket ännu engång bevisar hur lättlurade de är i sagorna.  
 
I folksagan ”Jättens hjärta” har jätten tagit en prinsessa till fånga och det är upp till prinsen att frige 
henne. I den folksagan är jättens motiv att han har blivit kär i prinsessan och vill tvinga henne att 
gifta sig med honom. Det vittnar tydligt om vilken ondska jättarna får representera i sagorna. De 
handlar oftast efter egen vinning och om de vill ha något så tar de det.  
 
Troll 
En varelse som i vissa avseende liknar jättarna i folksagorna är trollen, men till skillnad mot jättarna 
som är onda och dumma i berättelserna så uppvisar trollen olika karaktärsdrag vilket även medför 
att de får olika betydelser för varje saga.  
 
I folksagan ”Halvtrollen och de tre svärden” har tre havstroll fångat in och hållit fast kungens 
skepp. För att köpa sig fria tvingas kungen lova bort sina tre döttrar till trollen. Det är upp till 
hjälten i sagan att besegra trollen med hjälp av sina tre svärd. När han till slut besegrat alla tre trollen 
är sagan slut.38 I det här exemplet agerar trollen utefter egen vinning. De är onda varelser som tar 
vad de vill ha vilket gör dem till en naturlig antagonist i sagan. 
 
I folksagan om ”Kvarnen som malde salt” så stöter huvudpersonen på en grupp troll. Mannen i 
berättelsen har fått tag på en skinka som trollen gärna vill hal, men istället för att tvinga till sig 
skinkan föreslår trollen att få köpa den av honom. Efter en stunds förhandlande går mannen med 
på det om han får deras magiska kvarn i utbyte vilket trollen går med på. I denna berättelse är 
trollen påstridiga och vill ha mannens skinka, men de är inte helt onda och försöker inte stjäla den 
från personen. Genom att använda sig av byteshandel så respekterar trollen trots allt mannens 
ägande rätt samtidigt som de går med på att ge något i utbyte. I denna saga fyller trollen inget större 
syfte. I berättelsen uppkommer andra personer som försöker stjäla kvarnen av huvudkaraktären 
vilket gör att trollen varken tar rollen som det primära onda eller goda.   
 
I folksagan ”Prins hatt under jorden” måste prinsessan återfinna sin prins som har blivit bortförd. 
Under sin resa möter prinsessan tre trollgummor. Alla tre trollen beskrivs som vänliga och de låter 
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henne få stanna hos var och en av dem under natten. När prinsessan skall bege sig vidare hjälper 
de genom att visa vägen vart hon skall gå för att hitta sin prins. Alla tre trollgummorna erbjuder 
också prinsessan förtrollade föremål som det visar sig att hon kommer ha till nytta senare i sagan.39 
 
I folksagan ”Prins Hatt under jorden” är inte trollen några onda varelser som skall övervinnas utan 
de fungerar som vägvisare och medhjälpare åt hjältinnan. I folksagan beskrivs de också som kloka 
och deras agerande är resultatet av att prinsessan var vänliga mot dem från början. På så sätt är inte 
enbart dessa trollgummor snälla utan de blir också rättvisa och moraliskt agerande individer som 
belönar godhet.  
 
I folksagorna ”Halvtrollen och de tre svärden”, ”Kvarnen som malde salt” och ”Prins Hatt under 
jorden” presenteras alltså tre olika typer av troll. Onda, likgiltiga och goda vilket vittnar om en 
mångfald av karaktärsdrag.   
 
Dvärgar 
Andra väsen som dyker upp i folksagorna är dvärgar. Dessa varelser är vanligt förekommande inom 
den nordiska mytologin, men tron på dvärgar har också förekommit inom andra folkreligioner i 
Europa. 
 
I folksagorna tar inte dvärgarna upp så mycket plats i skälva handlingarna, men deras ageranden 
får ändå en direkt påverkan på berättelsens handling. Oftast kommer dvärgarna med en hjälpande 
hand till hjälten i sagan. I folksagan om ”Den förtrollade pottan” räddar huvudkaraktären en dvärg 
som håller på att bli dödad av en orm. Som tack för hans hjälteinsats vill dvärgen belöna mannen 
genom att ge honom en förtrollad potta som kan förvandlas till alla möjliga föremål.40  
 
I folksagan om ”Kvarnen som malde salt” erbjuder även dvärgen här en hjälpande hand till 
huvudkaraktären. När mannen är ute och vandrar stöter han på vad som beskrivs som en ovanligt 
kortvuxen man. Denna man som uppenbart är en dvärg varnar honom för att det bor en grupp 
med troll längre fram som garanterat vill åt skinkan som han bär med sig. Dvärgen tipsar mannen 
om att byta skinkan mot en liten kvarn som trollen har. Denna kvarn är magisk och kan mala fram 
nästan allt. Tack vare dvärgens tips vänder lyckan för mannen i sagan. I övrigt så blir dvärgarna 
ganska anonyma i berättelserna. Det förblir enbart lyckobringande varelser som hjälper de 
människor som har gjort sig förtjänta av det.  
 
Lindorm och skogsrå 
Ytterligare en varelse som dyker upp i folksagorna är Lindormen. Utav det material som har 
analyserats så har denna varelse enbart dykt upp en gång, men eftersom den förekommer inom 
den nordiska folktron klassas den ändå som ett religiöst inslag.  
 
I folksagan ”Prins Lindorm” föder drottningen två barn med hjälp av magi. Det första barnet hon 
föder är en Lindorm som kastas ut genom fönstret. I folksagan framställs Lindormen som något 
fruktansvärt och ohyggligt. När den senare växer upp ställer den till med oreda för prinsen vari den 
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blockerar hans väg när han skall rida ut från riket för att finna en hustru. Lindormens krav är att 
kungen i riket måste finna en vacker kvinna åt honom. Först då släpper han förbi prinsen. Gång 
på gång sänder man efter nya kvinnor men Lindormen som aldrig nöjer sig dödar de kvinnor som 
den får. Slutligen träder hjältinnan in i berättelsen och hon lyckas få Lindormen att ömsa skinn 
vilket förvandlar den till en vacker prins som gifter sig med henne.  
 
I berättelsen framställs Lindormen som en farlig, vedervärdig och illasinnad varelse. Dels försöker 
han förhindra prinsen från att gifta sig samtidigt som han tvingar till sig en egen hustru. Han dödar 
även de kvinnor som han inte tycker om vilket gör själva Lindormen till det onda i berättelsen fram 
till att själva förvandlingen sker.  
 
En annan varelse hämtad från den gamla folktron som träder fram i sagorna är skogsrået. I 
”Halvtrollen och de tre svärden” beger sig en smed ut i skogen för att hugga ved. Efter en stund 
dyker en kvinna upp som han tror är hans fru som kommer med mat åt honom. När han har ätit 
upp maten lockar hon till sig honom och de sover hos varandra. Sen beger sig kvinnan iväg och 
tar med sig hans yxa. Efter ett tag dyker hustrun upp med mat vilket förvånar smeden. Han inser 
då att den första varelsen var skogsrået som var förklädd till hans hustru. Flera år senare dyker en 
okänd pojke upp som räcker över en yxa till smeden. När smeden förklarar att yxan tillhör honom 
själv så svarar pojken att smeden i så fall måste vara hans far.41  
 
I folksagan blir skogsrået en förförisk och vilseledande varelse. Genom att förklä sig till smedens 
hustru och sedan förföra honom så framställs varelsen i sagan som ett väsen som man inte kan lita 
på. Skogsrået agerande resulterar också i att smeden får en son som senare i berättelsen besitter 
övernaturliga krafter. Det visar också att skogsrået självt blir en övernaturlig varelse som för vidare 
sina egenskaper till sin son. I övrigt framträder inte varelsen något mer i sagan utan dess korta 
närvaro men stora påverkan på berättelsen lämnar betraktaren öppen för att spekulera över 
varelsen. Genom att också framträda i en annan form så döljer varelsen också sin sanna natur för 
smeden och för läsarna. 
 
Kloka gummor 
En annan gestalt som ständigt är närvarande i merparten av folksagorna är kloka gummor och 
gubbar. Anledningen till att dessa karaktärer har valt att inkluderas i undersökningen är för att deras 
kunskap och läkekonst har en central plats inom den gamla folktron. Nationalencyklopedin 
redogör för folkmedicinen och dess nära kopplingar till den gamla folktron: 
 

En stor del av folkmedicinen utgick från uttalat animistiska grundföreställningar. Sjukdomen var ett 
ont väsen, som tagit sin boning i den sjuke eller uppkommit genom någon sorts kontakt med det 
övernaturliga (även i form av vådliga djur och växter m.m.). En stor del av folkmedicinen utgick från 
uttalat animistiska grundföreställningar. Sjukdomen var ett ont väsen, som tagit sin boning i den sjuke 
eller uppkommit genom någon sorts kontakt med det övernaturliga (även i form av vådliga djur och 
växter m.m.). En annan viktig sjukdomsorsak var aktivt trolleri (bl.a. skott av skilda slag) eller inverkan 
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av personer som hade en passiv, vådlig effekt på sin omgivning, t.ex. människor med ”ont öga” eller 
”ond tunga”.42 
 

Denna definition visar hur de klokas arbeten var influerat av den gamla folktron och att det fanns 
en spirituell koppling till deras praktik.  
 
I folksagorna förkommer kloka gummor frekvent. I nästan samtliga av folksagorna skymtar en klok 
gumma förbi. Om man väljer att avfärda elaka styvmödrar som kloka gummor så får de kloka 
gummorna alltid en betydande roll för karaktärerna i berättelserna utifrån ett positivt perspektiv. 
De människor som handlar rättfärdigt kan räkna med att de kloka gummorna sträcker ut en 
hjälpande hand. På samma sätt som dvärgarna så agerar de kloka gummorna som ett stöd för 
huvudkaraktärerna under deras resa. I folksagan om ”Prins Lindorm” önskar drottningen inget 
hellre än att få barn. En dag får hon besök av en gammal kvinna som lovar att hjälpa henne med 
hennes önskan. Hon säger åt drottningen att fylla upp ett badkar med rinnande vatten. När 
drottningen har badat klart skall hon finna två lökar som först skall skalas och sedan ätas. Därefter 
kommer hennes önskan att bli uppfylld. Olyckligt nog så skalar hon inte första löken vilket 
resulterar i att hennes förstfödda son blir Lindormen.43  
 
I denna berättelse blir den kloka gumman en hjälpande kraft åt personerna. Inte nog med att hon 
är villig att hjälpa drottningen utan hon har kunskap om hennes innersta önskan och hon använder 
magi för att lösa problemet. 
 
Ett liknande exempel går att finna i berättelsen om ”Kungens harar”. När pojken i berättelsen ger 
sig iväg för att vinna prinsessans hand möter han på en gammal gumma och följande händelse sker: 
 

Den första han mötte var den gamla gumman, och pojken stannade och hälsade vänligt. Gumman 
blev glatt överraskad och ännu gladare blev hon då pojken frågade om hon ville dela matsäcken med 
honom. Det ville hon gärna och så satte de sig i gräset för att äta. Men matsäcken var inte stor nog 
för att mätta dem båda och därför lovade pojken att gömma undan lite åt henne av den mat som han 
skulle få när han kom i tjänst hos kungen. Gumman frågade vad han skulle göra där och då pojken 
berättade att han skulle vakta kungens harar sade gumman: >>Då kommer du behöva en bra pipa.<< 
Hon tog fram en pipa och berättade att han bara behövde blåsa i den när han ville ha hararna samlade. 
Och då skulle inte bara de tre hundra komma till honom utan ytterligare en hare för varje dag som 
han vaktade. Pojken tackade gumman och lovade att ta med sig mat till henne i skogen. Så skiljdes de 
åt och när pojken kom fram till kungens slott fick han arbetet med att valla hararna på samma villkor 
som bröderna.44 
 

Även i denna berättelse kan man se att den kloka gumman hjälper pojken. Precis som många andra 
i folksagorna så får de goda alltid hjälp av de kloka gummorna när de agerar på ett bra sätt. När 
drottningen i den föregående sagan hjälpte kvinnan som tiggde belönade gumman henne med att 
uppfylla hennes önskan. När pojken var snäll nog att dela med sig av sin mat blev så även han 
belönad. På så sätt kan man säga att gummorna också blir moraliska vägledare i berättelserna. Låt 
oss lyfta in ett sista exempel som påvisar en liknande tendens.  
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I folksagan om ”Lilla Rosa och Långa Leda” så blir Lilla Rosa förvandlad till en gås av den elaka 
styvmodern. Kungen som är gift med Lilla Rosa blir utom sig av sorg, men en dag får han besök 
av en gammal gumma. Hon lovar att bryta förbannelsen som vilar över Lilla Rosa. De plockar fram 
Lilla Rosas gamla linne som hon klär över henne. Med ens bryts förtrollningen och hon blir sig 
själv igen.45 
 
Även i denna berättelse kan man se att den kloka gumman använder sina kunskaper om det 
övernaturliga för att hjälpa människor som behöver det.  
 
Etiska och moraliska värden 
	
Många folksagor har ett moraliskt budskap som de vill framföra för sina läsare. Med det menas att 
sagorna inte enbart behöver fylla ett underhållande syfte utan tanken är också att läsaren skall dra 
en lärdom av berättelsen. De moraliska budskapen manifesterar sig på olika sätt i sagorna. Ibland 
är det förklätt i ett språkbruk eller symbolik där exempelvis olika karaktärer ges olika fysiska 
egenskaper beroende på om de är goda eller onda. I andra fall kan utfallet av folksagan säga något 
om budskapet i berättelsen.  
 
Godhet och ondska 
På många sätt kan man se hur kampen mellan det onda och goda framträder i berättelserna. Nästan 
samtliga folksagor gestaltar denna kamp. De onda brukar oftast förkroppsligas av djävulen, jättar, 
styvmödrar eller andra varelser. Det goda är oftast människor som ibland får hjälp av andra 
övernaturliga entiteter som exempelvis Gud, troll eller dvärgar. Varhelst denna kamp förekommer 
så slutar det i en klar majoritet av fallen att det Goda segrar. I folksagorna presenteras goda dygder 
så som hjältemod, omtanke och flitigt arbete. Låt oss ta och titta närmare på ett exempel där det 
här mönstret förekommer.  
 
Folksagan om ”De två skrinen” handlar om en flicka som blir nedputtad i en brunn av sin elaka 
styvmor och styvsyster. I stället för att drunkna i brunnen hamnar flickan i en underjordisk värld 
där hennes karaktär sätts på prov. Under sagan möter hon på olika varelser som en förtrollad 
gärdsgård, ugn, träd och ko. Flickan är hjälpsam och vänlig mot alla hon möter på. Efter en tid får 
hon anställning på en gård där hon behandlar djuren väl och arbetar flitigt. Under denna tid sätts 
hon på prov av husmodern där hon skall utföra några svåra uppgifter, men djuren är där och hjälper 
henne som tack för att hon varit så snäll mot dem. Efter en tid får flickan tillåtelse att återvända 
hem och som belöning får hon ta med ett skrin som tack för all hjälp. När hon återvänder hem till 
styvmodern och styvsystern och de blir förvånade över att hon fortfarande levde och ännu 
förvånade blev de över att skrinet flickan hade med sig var magiskt och innehåll massa 
dyrbarheter.46 
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Den elaka styvmodern bestämde sig för att putta ner sin egen dotter i brunnen i hopp om att hon 
skulle belönas med samma dyrbarheter, men när dottern kom ner till underjorden agerade hon i 
raka motsatts till sin styvsyster. Hon var helt fixerad av att komma åt skatten. Hon betedde sig illa 
mot alla varelser som hon stötte på inklusive djuren på gården. Hon skötte även sysslorna illa och 
misslyckades även med de prov som husmodern tvingade henne att göra eftersom inga djur ville 
hjälpa henne. När det var dags för henne att bege sig av fick även hon välja ut ett magiskt skrin. 
Hon tog det största och begav sig av hemåt, men när hon kom hem och öppnade skrinet släppte 
hon också lös otäcka djur och en eldsvåda som fick hela stugan att brinna ner tillsammans med 
modern och hon själv. Styvdottern klarade sig undan eftersom hon tvingades bo i hönshuset, men 
hon hade alla sina rikedomar som hon hittade i sitt skrin vilket resulterade i att det slutade lyckligt 
för henne.47 
 
Denna folksaga visar tydligt hur det onda bestraffas medan det goda belönas. Anledningen till att 
det slutar väl för den första flickan är att hennes ageranden är helt osjälviskt. Hon hjälper alla som 
kommer i hennes närhet, hon visar omtanke och jobbar flitigt. Eftersom hon inte känner till 
belöningen som väntar henne så kan man inte säga att hon motiveras av materiella rikedomar. Här 
skiljer sig den elaka dottern. Hon är från början inställd på att få en skatt vilket blir hennes drivkraft 
i sagan. Trots det är hon helt omedveten om själva anledningen till varför hennes styvsyster blev 
belönad från första början. För henne och modern är inte belöning något man behöver göra sig 
förtjänta av utan de tror att belöningen kommer bli större för henne som är den riktiga dottern till 
gumman. Denna snäva bild gör att den elaka dottern agerar utifrån ett själviskt perspektiv. Hon är 
elak mot djuren och hjälper inte de behövande vilket resulterar i att det går illa för henne och 
modern.  
 
I folksagan om ”Titta Grå och djävulen” kan man även här se hur de goda slutligen går segrande 
ur berättelsen. När gubben och gumman förvandlas till två vita duvor blir de omhandtagna av Gud 
i himmelriket. Gubben och gumman framställs i sagan som två enkla mänskor som alltid kom bra 
överens och som aldrig försökte skapa missämja mellan varandra.  
 
I denna berättelse kommer den kristna tanken fram om livet efter döden. De som handlar gott och 
rättfärdigt precis som gumman och gubben, de tas emot av Gud i himmelriket. Deras enkla men 
goda livsstil gör därför karaktärerna till rättfärdiga människor. I kontrast till gubben och gumman 
står djävulen och Titta Grå. Djävulen känner avund gentemot gubben och gummans lycka vilket 
blir motivet till hans agerande i berättelsen. Titta Grå är girig och är villig att skada människor i 
hopp om att få som hon vill. I slutet av berättelsen står det även: ”Men vem som tog Titta Grå när 
inte ens djävulen ville ha henne, det är inte gott att veta”.48 Det indikerar att ett fruktansvärt straff 
väntade henne. 
 
Andligt kontra Materiellt 
I folksagorna finns det en tydlig tendens att se girighet efter materiella begär som något negativt. 
Även om flera av karaktärerna blir rikligt belönade så är det inte resultatet av deras begär utan 
snarare genom gott handlande. Om vi återgår till berättelsen om ”Smeden som varken kom till 
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	 23	

himlen eller helvetet” så kan vi se ett tydligt exempel på det. När Sankte Per uppmanar smeden att 
anpassa sina önskningar så att han kommer till himmelriket så ser han det andliga som det absolut 
viktigaste för smeden att sträva mot. Smeden blir däremot förblindad av sitt begär och han väljer 
istället att få makten att kunna låsa fast folk vid vissa objekt och inte släppa dem förens han säger 
till. Här rörde det sig om stolen, trädet och pengapungen. Smeden lyckades även lura djävulen på 
pengar vilket resulterade i att han blev utestängd från både himmelriket och helvetet.49 I denna 
berättelse hamnar det andliga i konflikt med det materiella begäret. När smeden gick emot Sankte 
Pers råd att fokuserade på det andliga blev konsekvenserna negativa för honom.   
 
I berättelsen om ”Smeden och djävulen” förlorar smeden ett vad med djävulen vilket resulterar att 
han blir förvisad att leva i helvetet. Även i denna berättelse blev det materiella begäret 
huvudpersonens fall vilket resulterade i en själslig plågan. Man kan också se de båda berättelserna 
om smederna som uppmaningar att den som på ett eller annat sätt försöker sluta en pakt med 
ondskan kommer det sluta illa för.50 Även här hamnar det materiella i konflikt med det andliga. När 
smeden förlorade vadet med djävulen så resulterade det också i att det andliga fick lida eftersom 
han hamnade i helvetet.  
 
I sagan om ”Titta Grå och djävulen” drivs Titta Grå också av ett materiellt behov. Hon önskar sig 
nya fina kläder i utbyte mot att hon skapar missämja mellan gubben och gumman. Precis som 
tidigare nämnt så beskrivs gubben och gumman som ett enkelt och rättfärdigt par. Det här gör 
också att man kan se en tydlig kontrast mellan paret och Titta Grå på det materiella planet. Titta 
Grå var enbart ute efter nya fina kläder medan gubben och gumman lever sina enkla liv. Hur det 
slutade för dem alla tre har vi redan gått igenom. I alla tre berättelserna blir djävulen en varelse som 
använder det materiella som ett medel för att skapa oreda för människor. 
 
I sagan om ”De två skrinen” har vi redan berört hur styvmodern och styvsystern blev bestraffade 
för sina onda gärningar, men även där kommer girigheten och det materiella begäret in. Styvsystern 
var motiverad av alla rikedomar som hon trodde att hon skulle få medan den första flickan aldrig 
hade den drivkraften utan hennes belöning var resultatet av hennes goda agerande. 
 
Folksagan ”Prins Hatt under jorden” lyfter också fram det materiella begäret som något negativt. 
Följande citat får påvisa exemplet: 

 
Det var en gång en kung som hade tre döttrar, alla kända för sin skönhet. Den yngsta prinsessan var 
inte bara den vackraste, hon var också ovanligt hjälpsam och anspråkslös. När hennes systrar var ute 
och roade sig satt hon gärna hemma hos sin mor, och alla dyrbara presenter som kungen brukade 
köpa åt sina döttrar brydde hon sig inte särskilt mycket om. En dag skulle kungen fara till en marknad 
långt borta, och han frågade sina döttrar vad de önskade att han skulle köpa åt dem. De två äldsta 
började genast räkna upp den ena dyrbarheten efter den andra, men den yngsta prinsessan satt tyst. 
Kungen frågade då om inte hon också önskade sig något, men hon svarade att guld och dyrbara saker, 
det hade hon i överflöd. När han ändå fortsatte att fråga henne svarade hon till slut att det fanns en 
sak som hon önskade sig mer än något annat, nämligen tre sjungande löv.51  
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I denna saga är den yngsta prinsessan till skillnad från sina äldre systrar fri från det materiella 
begäret. Även om inte hennes äldre systrar framställs som onda så framställs deras agerande som 
mer klandervärt än den yngsta prinsessan. Systrarna vill mestadels gå ut och roa sig medan hon 
helst sitter hemma med sin mamma. Eftersom hon också blir den mest rättfärdiga i sagan så 
tillskrivs hon också positiva karaktärsdrag som att hon är den vackraste av dem tre men också 
hjälpsam och anspråkslös medan de andra två systrarna blir anonyma. Man kan även här tolka det 
som att det andliga står i kontrast med det materiella. Medan de två äldre systrarna helst ville ha 
dyrbara gåvor så önskade sig den yngsta prinsessan sjungande löv. Det ger en indikation av att 
hennes fokus inte blir det materiella utan snarare det övernaturliga och förtrollade. Senare i 
berättelsen blir prinsessan bortlovad till Prins Hatt under jorden där de magiska löven sjunger. När 
prinsessan skall återvända till sitt hemland för att besöka sin familj beskrivs det hur hon längtar 
tillbaka till sin prins Hatt och de förtrollade löven.52 I folksagan blir underjorden en förtrollad och 
spirituell värld och när prinsessan förklarar sin längtan dit så visar det att hon har en spirituell 
strävan. En längtan tillbaka till det övernaturliga. 
 
I samtliga berättelser ser man inte enbart att det materiella begäret problematiseras utan det kopplas 
oftast ihop med de onda. I berättelserna där djävulen dyker upp handlar vaden eller avtalen oftast 
om pengar eller rikedomar. I sagan om ”De två skrinen” är det inte svårt att urskilja att styvmodern 
och styvsystern är de onda i berättelserna. Det gör att läsaren får ganska lätt att kunna associera 
ondska eller destruktiva drag med materiella begär, medan det goda som exempelvis prinsessan i 
sagan om ”Prins hatt under jorden” får goda egenskaper.  
 
Även om sagorna problematiserar materiella ting så är det inte de materiella tingen i sig som är 
problemet. I folksagorna blir oftast de rättfärdiga personerna belönade av rikedomar, däremot så 
är det själva begäret i sig som är det problematiska. Styvmodern, styvsystern och smederna 
förväntade sig att bli rikligt belönade, men de goda karaktärerna inte hade samma förväntningar 
utan det blev snarare ett resultat av deras rättfärdiga ageranden.  
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Slutsats och slutdiskussion 
 
I folksagorna finns det tydliga spår av både kristna och förkristna element. De förkristna varelser 
som träder fram i berättelserna är knutna till en gammal folktro som sätter en djup prägel på 
innehållet i berättelserna. Jättar, troll, dvärgar, skogsrå eller Lindorm är några exempel på varelser 
hämtade från den gamla folktron. Dessa varelser tar sig utryck på olika sätt och deras påverkan på 
berättelserna kan se olika ut. Jättarna förkroppsligar alltid ondskan medan trollen kan både vara 
goda och elaka. Inom de berättelser som innehåller tydliga kristna element kan man tala om tre 
karaktärer som framträder. Både den goda sidan står Gud och Sankte Per. Sankte Per uppkommer 
enbart i en berättelse och blir därför inte så närvarande. Gud förkroppsligar alltid det goda. På de 
ondas sida står djävulen och hans hantlangare.  
 
Inom den kristna kontexten omnämns också olika platser som får en betydelse utifrån ett religiöst 
perspektiv. Dessa platser är framför allt himlen och helvetet. Även de två platserna blir tydligt 
sammanlänkade med den goda respektive onda dimensionerna som genomsyrar berättelserna.  
 
När man går över och talar om religiösa handlingar så blir de väldigt fåtaliga. Oftast har bröllop 
och giftermål en stor betydelse i folksagorna, men de framträder oftast som festmåltiden där den 
religiösa aspekten uteblir.  
 
I folksagorna fyller karaktärerna, platserna och handlingarna olika syften för berättelserna. När man 
talar om karaktärer så får de ibland roller som medhjälpare eller vägvisare åt hjältarna. Dvärgar, 
kloka gummor och troll är tydliga exempel på det vari deras ageranden kan få en stor betydelse för 
hjältens framgång i sagan. I andra fall kan varelser så som jättar, djävulen och troll få rollen som 
tydliga antagonister som blir en motvikt mot det goda elementen. Deras närvaro utgör ett hinder 
för att hjälten skall uppnå framgång i berättelserna.    
 
Symboliken i folksagorna finns som tydliga inslag. Det svåra är att urskilja vad som kan vara 
symboler eller inte vilket lämnar betraktaren att tolka. I giftermål närvarar äpplen som oftast 
används som en fruktbarhetssymbol även i religiösa kontexter. Andra symboler som framträder är 
duvor som kan kopplas samman med den helige anden och tillsammans med ljuset som också finns 
med i sagorna så blir dessa symboler knutna till det goda. Det är intressant varför symboliken till 
större delen utelämnas ur berättelserna.  
 
I folksagorna förekommer även tydliga värden och en etik som betraktaren skall ta lärdom av. 
Materialet visar att i flera fall råder det en tydlig dualism och kamp mellan olika värden. På den ena 
sidan står det goda som manifesterar sig i karaktärer som är hjälpsamma, godhjärtade och 
hjältemodiga. I kontrast till det står de onda värdarna som är girighet, elaka handlingar och själviska 
ageranden. Här kan man även tala om en annan form av dualism nämligen den andlig och 
materiella. Den andliga eller spirituella dimensionen presenteras som det absoluta goda dit 
människan bör sträva efter. I motsatts till det står de materiella. Det materiella begäret får en negativ 
association och presenteras oftast som en destruktiv och ond tendens. Girighet och själviska 
ageranden är oftast nära knutna till den materiella dimensionen.   
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Den kamp som skildras i berättelserna blir som tidigare nämnd en fingervisning för läsarna eller 
åhörarna om hur man skall vara som människa. Genom att visa hur onda gärningar följs av negativa 
konsekvenser så blir det också en vägledning. På samma sätt som den andliga och materiella 
kampen också visar den spirituella dimensionens överlägsenhet gentemot det ytliga materiella.    

 
Tidigare forskning och teoretisk ansats  
	
Eftersom den teoretiska ansatsen grundar sig på den tidigare forskningen så kommer de att 
diskuteras parallellt med varandra. Det innebär att de båda bitarna stundtals vävs samman samtidigt 
som det ställs mot resultatet i uppsatsen.  
 
Nilsson tar upp i sin forskning att de undersagor hon har studerat innehåller flera element av kristna 
inslag tillsammans med en gammal folktro.53 Det är något som har framkommit i mitt resultat 
också. Varelser så som jättar, troll, dvärgar, Lindormar och skogsrån är ständigt närvarande i 
berättelserna. När man talar om den kristna kontexten så framkommer Gud och djävulen. Det är 
däremot viktigt att poängtera att de förkristna elementen blandas aldrig upp med de kristna 
elementen när man talar om varelser eller gestalter i de svenska folksagor som har bearbetats i 
underöskningen. De berättelser som har med kristna gestalter utesluter andra varelser som är 
kopplade till folktro och tvärtom. Frågan är varför det är så? Det är möjligt att svaren går att finna 
i de moraliska värdena som presenteras i berättelserna. Kanske vill de uteslutande kristna 
berättelserna fokusera på en kristen etik och helt utelämna den gamla folktron från just de 
berättelserna.   
 
Den dualism som existerar i folksagorna stämmer överens med den teoretiska ansatsen och den 
tidigare forskningen. Dualismen gör sig påmind dels genom den kamp mellan det goda och onda 
som genomsyrar samtliga berättelser. I den tidigare forskningen påpekar man att denna kamp också 
vittnar om att det existerar tydliga och absoluta värden som skiljer det goda från det onda. När 
Caughey talar om hur C.S Lewis frammanar det i sina berättelser så menar han att det goda 
manifesterarar sig i form av en gudomlig närvaron och rättfärdiga karaktärer som inspirerar till 
hjältemod och sanning. I kontrasten till det står falskheten och mörkret. Samuelsson tar upp den 
dualistiska kampen som det gudomliga kristna civiliserade tillvaron som ställer sig i kontrast till 
naturens destruktiva och kaotiska tillvaro. 
 
Den andra dualistiska kamp som sker är den mellan det andliga och det materiella som resultatet i 
likhet med den tidigare forskningen har påvisat. Det blir tydligt att den andliga dimensionen utgör 
den ultimata, äkta och mest eftersträvande tillvaron för personerna i berättelserna. Även om inte 
alla karaktärer väljer den vägen så är det tydligt att det andliga trots allt är något som bör övervägas. 
Caughey menar att C.S Lewis använder Narnia som en symbolik i sina berättelser där landet blir en 
liknelse med vår jord, medan Aslans rike som existerar bortom vår materiella tillvaro blir den äkta 
andliga dimensionen. Här lyfter man in exemplet om Platons idévärld där idévärlden utgör den 
äkta andliga dimensionen medan det vi själva ser och upplever här på jorden enbart blir en falsk 
verklighet.54 På så sätt kan man säga att C.S Lewis likt folksagorna på ett eller annat sätt vill försöka 
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styra in människan mot det gudomliga och spirituella. Nilsson och Samuelsson talar också om en 
andlig kontra materiell dimension. Nilsson menar att undersagorna i hennes forskning har ett 
tydligt andligt budskap där guds storhet blir förklätt i en symbolisk språkdräkt. Samtidigt så menar 
hon också att skepticismen och det materiella fördöms.55 I folksagorna i undersökningen är det inte 
svårt att gå miste om vikten av den andliga dimensionen och vilken betydelse den får. De karaktärer 
som har en spirituell strävan och väljer det andliga går i enlighet med sagans moraliska vägledning 
den rätta vägen.  
 
I folksagorna framkommer även en viss symbolik precis som den tidigare forskningen visar. Även 
om denna symbolik inte är så frekvent förekommande så kan man ändå finna spår av den. 
Samuelsson talar om det gudomliga och naturen som symboliserar kampen mellan ljuset och 
mörkret, kaos och ordning.56 Denna symbolik blir också framträdande i Caugheys och Nilssons 
forskning. När Caughley talar om Narnia som en avspegling av vår värld och Aslans rike som en 
avspegling av himmelriket så blir det en tydlig symbolik. På samma sätt använder folksagorna duvor 
och ljuset som en liknelse för det andliga och goda. Dessa symboler får en djupare mening och det 
avspeglar ett andligt väsen. På samma sätt visar Nilssons forskning att symboliken blir närvarande 
i de olika undersagorna. I hennes fall talar man också om ett språkbruk där man förklär Guds 
storhet genom att använda scener där karaktärerna i berättelserna får gestalta Gud som utgör något 
större än människan själv.  
 

Avslutande reflektion 
	
Jag tror att en vidare forskning hade kunnat ge mer svar. Eftersom den etiska och moraliska 
dimensionen har fått ta en stor plats i uppsatsen så börjar jag fundera över hur man skulle kunna 
gå vidare med det i en framtida forskning? Jag tror det skulle kunna vara intressant att göra en 
komparativ studie mellan sagor som uppkommit inom olika kulturella eller historiska kontexter. 
Då skulle man kunna se hur de olika idealen så som den dualistiska kampen mellan ondska, godhet, 
adligt och materiellt skulle kunna skilja sig. Den tidigare forskning har tillsammans med mitt resultat 
bevisat att denna kamp förekommer i flera undersagor.   
	
Folksagorna blir ett hopkok av flera religiösa inslag, men trots att jättar, troll och kloka gummor 
tar plats i berättelserna så har sagorna en djupare och mer allvarligare undertoning. Även om 
undersagorna oftast utspelar sig i en för oss okänd och ganska absurd värld så blir berättelserna 
trots allt en avspegling av vår verklighet. En verklighet där det goda möter det onda och där det 
andliga står i en kamp med den materiella dimensionen. Jag tror att dessa värden skapar en bro 
mellan vår värld och folksagornas. Utan de moraliska och etiska värdarna så skulle länken eller 
bron försvinna. Genom att förankra värden och moraliska budskap i berättelserna så blir det 
relevant för läsaren och det skapar ett högre syfte med hela berättelsen. Det blir därför mer än bara 
underhållning för oss, den får ett högre syfte. Folksagorna kan till viss mån ge en andlig vägledning 
och visa vart människan bör sträva. Även om inte alla sagor berör det andliga kontra materiella så 
finns trots allt kampen mellan det onda och goda som närvarande. Genom att sagorna slutar väl 
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för de goda så visar det också vad som komma skall för de som är rättfärdiga eller goda och 
omtänksamma. 
 
Frågan blir då varför det blir relevant utifrån ett skolperspektiv? Genom att låta eleverna få ta del 
av berättelserna och se vilken djupare innebörd de fyller, så kan de få en känsla av hur religiösa 
ideal sträcker sig utanför de heliga texternas ramar. Religionen existerar inte enbart i gamla skrifter 
eller uråldriga berättelser, utan det influerar även folksagornas värld. På så sätt får eleverna en bild 
av vilken påverkan religionen faktiskt får på populärkulturen så väl som på vårt kulturarv. Det här 
visar också varför ämnet religion blir viktigt och relevant in i vår moderna tid.  
 
Något som har betonats extra mycket i uppsatsen är att religionen finns inte enbart närvarande i 
berättelserna enbart genom troll eller jättar, utan även genom den världsbild som den försöker 
förmedla för läsaren. På så sätt kan eleverna ta del av ett värld av etiska tankegångar och moraliska 
förpliktelser. De kan också börja ställa frågor som: Vad är ondska och godhet? Finns det absolut 
ondska och absolut godhet? De får en bild av hur religioner väljer att bemöta och tackla dessa 
element. Genom att inte vägleda eleverna allt för mycket i texterna så kan de själva få upptäcka den 
värld som sagorna presenterar för dem. Precis som jag har gått tillväga när jag har analyserat 
materialet så kan även eleverna få möjlighet att försöka finna budskapen och tolka dem. Eleverna 
ställs därför inför utmaningen att se hur de moraliska budskapen kan kopplas till en religiös praktik.  
 
Avslutningsvis så skulle jag säga att jag tror att folksagans betydelse för religionskunskaps 
undervisningen inte skall underdrivas. Genom att ta tillvara på det material som vinns tillgängligt 
för oss så tror jag att vi kan uppnå ett positivt resultat i undervisningen om det används på rätt sätt. 
Förhoppningsvis så kan även den svenska religionskunskaps undervisningen få fortsätta som en 
lycklig saga. 
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Bilagor 
	
Bilaga 1 - folksagorna 
	
Askepåtten och råttflickan 
Aksepåtten är den yngsta av tre prinsar. Han blir illa behandlad av sina äldre bröder och när kungen 
bestämmer att hans tre söner skall ut i världen för att finna sig varsin vacker flicka att gifta sig med, 
får Askepåtten hjälp av en förtrollad råtta.  
 
De två skrinen  
Sagan handlar om en flicka som bor hos sin elaka styvmor och styvsyster. En dag bestämmer sig 
den elaka styvmodern för att bli av med sin styvdotter och hon puttar därför ner henne för en 
brunn. När styvdottern vaknar upp befinner hon sig i en förtrollad värld där hon ställs inför nya 
utmaningar och möjligheter. 
 
Den förtrollade pottan 
Folksagan handlar om en gubbe som räddar en dvärg från att bli dödad av en orm. Som tack för 
hans insats erbjuder dvärgen gubben en magisk potta som kunde förvandla sig till allt möjligt. 
 
Halvtrollen och de tre svärden 
Pojken som är son till en smed och ett skogsrå besitter övernaturliga krafter. När han reser 
hemifrån kommer han till en stad där kungens tre döttrar håller på att bli bortrövade av tre onda 
troll. Det är nu upp till pojken att rädda de tre prinsessorna. 
 
Jätten i fjällgrottan 
När en grupp med vandrare går vilse hittar de en grotta med mat. De får däremot en otäck 
överraskning när de inser att grottan är bebodd av en arg jätte. För att fly undan jätten tvingas 
vandrarna använda sin list. 
	
Jätten med korvtaket 
En pojke och hans syster beger sig ut i skogen för att leta mat, men efter ett tag går de vilse och 
hittar en stuga med ett korv tak. Stugan bebos däremot av en jätte och hans gumma och de är allt 
annat än villiga att låta syskonen komma hem med livet i behåll.	
	
Jättens hjärta 
Folksagan handlar om en prins beger sig iväg på äventyr tillsammans med en varg för att rädda en 
prinsessa som har blivit tillfångatagen av en elak jätte. 
 
Kungens harar 
En ung pojke ställs inför utmaningen att vakta kungens alla harar. Om han klarar av utmaningen 
får han den vackra prinsessans hand.  
 
Kvarnen som malde salt 
En bonde förhandlar med några troll och byter bort sin skinka mot en magisk kvarn som kan mala 
allt.  
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Lilla Rosa och Långa Leda 
Lilla Rosa och Långa Leda är två styvsystrar. Lilla Rosa är snäll och vacker medan Långa Leda är 
ful och elak. Med i bilden finns också den elaka styvmodern som gör allt för att bli av med sin 
styvdotter Lilla Rosa.   
 
Lille Prick 
För att få den vackra prinsessans hand måste Lille Prick överlista en jätte och stjäla dens lyckta, 
guldfäll och magiska get. 
 
Prins hatt under jorden 
Den unga prinsessan gifter sig med Prins Hatt under jorden. De lever båda lyckligt tills prins Hatt 
blir bortrövad med hjälp av magi. Prinsessan beger sig iväg på en resa för att finna sin prins. 
 
Prins Lindorm  
Folksagan handlar om en prins som föds till en Lindorm men efter hand bryts förbannelsen av en 
flicka och han blir en människa. De lever båda lyckligt tillsammans i många år. När prinsen beger 
sig ut i krig kommer flickans elaka styvmor på besök och hon har allt annat än goda avsikter.  
 
Smeden och djävulen 
Folksagan handlar om en smed som slår vad med djävulen om att han kan hoppa över en bäck. 
Vinner smeden så blir han rikligt belönad, men om han förlorar så kommer hans själ att tillhöra 
djävulen. 
 
Smeden som varken kom till himlen eller helvetet 
Gud och Sankte Per övernattar hos en smed och som tack för hans goda gärning erbjuder de 
smeden tre önskningar. Dessa önskningar kom smeden sedan att nyttja när han slöt ett avtal med 
djävulen.   
 
Titta Grå och djävulen 
Berättelsen handlar om en gubbe och gumma som lever ett enkelt men lyckligt liv, men runt hörnet 
ruvar djävulen som genom sin avund vill ställa till det för gubben och gumman. För att få sin vilja 
igenom tar han hjälp av gumman Titta Grå. 
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Bilaga 2 - religiösa element i folksagorna 
 
Karaktärer och platser 
Himlen 
Helvetet 
Djävulen 
Gud 
Sankte Per 
Troll 
Jättar 
Skogsrået 
Dvärg 
Lindorm 
Kloka gummor 
 
Symboliken 
Äpple 
Duvor 
Ljuset 
 
Handlingar  
Bröllop 
 
Moraliska värderingar 
Godhet och ondska 
Andliga kontra materiella ting 
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Bilaga 3 – Upptecknarnas berättelser 
	
August Bondesson 
Smeden och Djävulen 
Smeden som varken kom till himlen eller helvetet 
 
Eva Wigström 
Prins Lindorm 
Kungens harar 
 
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 
Askepåten och råttflickan 
Jättestugan med korvtaket 
De två skrinen 
Pojken som åt ikapp med jätten 
 
Mickel i Långhult 
Halvtrollen och de tre svärden 
 
Nils Gabriel Djurklou 
Lille Prick 
Titta Grå och djävulen 
 
Per August Lindholm 
Jätten i fjällgrottan 
 
Sven Sederström 
Den förtrollade pttan 
Lilla Rosa och Långa Leda 
Prins Hatt under jorden 
 
Sven-Öjvind Swahn 
Jättens Hjärta 
 
Waldemar Liungman 
Kvarnen som malde salt 
	


