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1. Inledning: 

Myter har sedan urminnestider varit en del av den mänskliga kulturen, där deras innebörd har 

kommit att tolkas både inom och utanför den religiösa ramen. Myterna utgör en länk mellan vår 

föreställning av dåtida samhällen och nutida värderingar samt skapar en berättelse genom 

historien av svunna epoker i mänsklighetens historia. De kan också hjälpa till att kasta ljus över 

vår tid och vilka berättelser som påverkar oss idag, samt ligga till grund för sociala regler och 

normer. Det mytologiska forskningsfältet består av en uppsjö av olika teorier och tolkningar, 

vilket har föranlett en diskussion mellan forskarna. Jag ämnar i uppsatsen att lyfta fram en del 

av denna diskussion för att påvisa problematiken i att tolka myter, samt bidra till denna 

forskning i form av att söka tolka och analysera budskapet av de utvalda nordiska myterna ur 

Snorres Edda, för att därefter se om de uppmuntrar eller förkastar olika mänskliga 

beteendemönster.1 

1.1 Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att analysera ett antal myter ur Snorres Edda och undersöka vilka 

beteende som dessa myter uppmuntrar och förkastar.2 I min teori framlägger jag olika 

mytteorier som bygger på föreställningen av mytens olika funktioner inom en samhällskontext. 

Det är dessa mytteorier som sedan kommer ligga till grund för en djupare diskussion i resultatet, 

men kommer även att utgöra det fokus som jag ämnar att diskutera genom uppsatsens olika 

delar. 

1.2 Frågeställning: 

1) Vilket budskap om mänskligt beteende går att utläsa ur myterna? 

2a) Vad är en önskvärd handling enligt myterna? 

2b) Vad är en icke-önskvärd handling enligt myterna 

2. Metod & Källmaterial: 

 

2.1 Metod: 

Metodvalet kommer att utgöras av en kvalitativ textanalys. Då undersökningen syftar till att 

utläsa sensmoralen inom de utvalda nordiska myterna ur Snorres Edda, för att därefter göra en 

analys av önskade och icke-önskade beteendemönster så sammanfaller metodvalet väl med min 

undersökning. Peter Esaiasson, en av flera författare av boken: Metodpraktikan beskriver hur 

en kvalitativ textanalys ofta utgår ifrån två olika krav – krav på tydlig argumentation och krav 

                                                           
1 Snorre Sturlasson, Snorres Edda, Fabel, Stockholm, 1997 
2 Ibid 
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på kriterier för slutsatsdragning.3 Undersökningen kommer att utgöra den första delen av min 

analys kring myterna. Denna analys kommer därefter att ställas mot olika mytteorier i resultatet 

för att därefter föra en diskussion kring hur jag gått tillväga för att utläsa sensmoralen inom de 

valda nordiska myterna. Detta uppfyller således även kravet för kriterier för slutsatsdragning 

då mina slutsatser ställs mot mytteorierna som samtliga rör sig inom forskningsområdet för hur 

myters funktion går att koppla till mänskliga beteendemönster. Det finns även belägg för att 

argumentera kring läsningen av myterna och hur detta sammanfaller med mitt metodval i form 

av att myterna kräver en mer kvalitativ inläsning. Esaiasson menar att vissa passager i texten 

anses vara viktigare än andra4, vilket sammanfaller med min undersökning då inte varje detalj 

inom de valda myterna kommer att analyseras då de faller utanför ramen för min undersökning.  

2.2 Metoddiskussion: 

Esaiasson för även en diskussion kring hur diskursanalysen har kommit att ta över inom det 

textanalytiska forskningsområdet under de senaste decennierna. Kortfattat kan man förklara en 

diskurs som ett analysverktyg för att utläsa vissa mönster inom en struktur. Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips, författare av boken: Diskursanalys som teori och metod, 

beskriver hur diskurs inte ska tolkas som ett verktyg att söka en universell sanning i form av 

vad som är rätt eller fel, utan att diskursen i sig är föremål för själva analysen.5 De framlägger 

även vikten av att hålla sig opersonlig till diskursen som man avser att analysera. Detta hade 

förefallit lämpligt för min undersökning då det faller naturligt att förhålla sig neutral till de 

mytologiska berättelserna utan någon personlig värdering, men då jag avser att göra en analys 

av innehållet i texten så faller en kvalitativ textanalys mer inom ramen för min undersökning. 

Här finns det däremot belägg för att argumentera kortfattat kring den problematik som Winther 

& Phillips själva lyfter angående socialkonstruktivistiska angreppssätt. Winther & Phillips 

skriver följande; 

Om man accepterar att verkligheten är socialt skapad, att sanningar är diskursivt 

producerade effekter, och att subjekten är decentrerade, hur ska man då förhålla 

sig till den ”sanning” man som forskarsubjekt producerar?6 

                                                           
3 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 214 
4 Ibid s. 210 
5 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000 s. 7 
6 Ibid s. 29 
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Problematiken blir således följande, hur kan jag som forskarsubjekt argumentera för att den 

”sannings bild” jag skapar kring myterna är bättre än någon annan tolkning av samma myter? 

Till detta problem finner jag att svaret blir följande. Min avsikt är inte att skapa en universell 

sanning i min undersökning i form av att framlägga min tolkning av myterna som den ”rätta” 

utan snarare bidra till forskningsfältet genom att undersöka myternas sensmoral och koppla den 

till olika mytteorier som bygger på myters influens på det mänskliga beteendet som ett sätt att 

förklara upphovet till mytbildningen inom en specifik samhällsform. Detta ambitionsmål kräver 

dock avgränsningar i form av konkretisering av själva problemområdet vilket i sin tur leder mig 

till följande formulering. Jag ämnar att använda olika mytteorier som stödjer mitt påstående 

kring myters koppling till mänskliga beteendemönster. Dessa teorier kommer att användas som 

ett analytiskt verktyg för att tolka myter för att se om dessa myter påvisar ett mönster för att 

uppmana eller motsätta önskade eller icke-önskade beteenden. 

2.2 Källmaterial: 

Källmaterialet i uppsatsen utgörs huvudsakligen av material som stödjer och underbygger de 

utvalda myterna. Jag har valt att använda Snorres Edda som huvudkälla för själva myterna.7 

Detta beror på att Eddan innehåller en gedigen samling av de nordiska myterna samt att 

originalet utgör en av de äldsta källorna inom nordiskt författarskap. Den ska vara skriven på 

1200-talet av Snorre Sturlasson och innehåller muntliga traditioner som sträcker sig till 800- 

och 900-talet.8 Valet av mytteorier har baserats på min frågeställning i form av att undersöka 

huruvida myter innehåller budskap om mänskliga beteenden och huruvida de uppmanar eller 

fördömer önskade eller icke-önskade beteenden. Mytforskningen har en anrik historia där det 

befintliga källmaterialet återspeglar intresset för mytforskning. Jag har därmed varit tvungen 

att avgränsa mitt val av teorier där mitt fokus har varit att bibehålla en viss bredd inom teorierna 

för att påvisa skillnader, men samtidigt sammanställa en gemensam nämnare mellan de olika 

teorierna för att kunna få en tydlig koppling till min uppsats. Denna diskussion är något som 

Olof Sundqvist och Anna Lydia Svalastog diskuterar i sin bok: Myter och mytteorier, vilket jag 

kommer att förklara mer om i avsnittet för tidigare forskning.9 

2.3 Diskussion kring källmaterialet: 

Snorres Edda må vara en av de äldsta nordiska källorna som berör nordisk mytologi men det är 

inte den enda. Häri är det även viktigt att förstå att myterna tenderar att skilja sig beroende på 

                                                           
7 Snorre Sturlasson, Snorres Edda, Fabel, Stockholm, 1997 
8 Ibid s. 7 f. Karl G. & Malm, Mats 
9 Sundqvist, Olof & Svalastog, Anna Lydia (red.), Myter och mytteorier: religionshistoriska diskussioner och 

teoretiska ansatser, Religionshistoriska avd., Teologiska institutionen, Univ., Uppsala, 1997 
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vilken källa man utgår ifrån. Detta är även viktigt att nämna då olika versioner av myter kan 

innehålla olika former av sensmoral. Således blir min undersökning felaktig om man inte utgår 

från samma myt och samma version av myten. Exempelvis så lyfts Balder-myten i min 

undersökning som är tagen ur Snorres Edda.10 Myten kring Balder har två upp till tre olika 

versioner beroende på vilken källa man utgår ifrån. Åke Hultkrantz, författare till boken: Vem 

är vem i nordisk mytologi, beskriver i sin bok hur den dåtida författaren Saxo Grammaticus har 

en annan version kring myten som bygger på att Balder och Höder var bröder och att de 

kämpade mot varandra för att få Nanna som sin fru.11 I denna berättelse har Höder förvärvat 

sig ett magiskt svärd som han kallar för misteln. Vi ser även skillnader i Snorres version som 

Hultkrantz framlägger där han menar på att det endast är i Snorres Edda som Höder är blind, 

varpå han i andra mytbildningar endast blundar när han skjuter pilen mot Balder.12 Att dessa 

skillnader förekommer är viktigt att lyfta fram som ett argument i min uppsats och mitt val av 

källmaterial då analysen i undersökningen kan komma att bli felaktig om man inte utgår ifrån 

samma version. 

2.4 Källkritisk reflektion: 

Källmaterialet är till huvudsakligen centrerat kring Snorres Edda som utgör huvudkällan i 

själva uppsatsen. Snorres Edda består av en samling av dikter, berättelser och muntliga 

traditioner ur den nordiska mytologin. Anledningen till att jag har valt att utgå ifrån en 

huvudkälla som jag därefter stödjer upp med forskningsmaterial beror på mitt anspråk till 

forskningsfältet. Då undersökningen går ut på att analysera myter för att därefter se om dessa 

myter uppmanar eller förkastar önskade eller icke-önskade beteenden så är det essentiellt för 

uppsatsen att min tolkning utgår från samma version av myten. Med detta sagt menar jag att av 

de valda myterna så förekommer det olika versioner av dessa myter beroende på vilken källa 

man utgår ifrån. Detta är något som jag argumenterar för genom uppsatsens gång och det är 

även en viktig del i mitt källmaterial då tolkningen kan komma att ha en helt annan betydelse 

om man utgår ifrån en annan källa. En ytterligare aspekt som är värd att lyfta fram är det faktum 

att Snorre Sturlasson var kristen när han satte ihop Eddan, vilket därmed har medfört en kristen 

syn i beskrivningen av de nordiska myterna. Detta är intressant att nämna för min undersökning 

                                                           
10 Snorre Sturlasson, Snorres Edda, Fabel, Stockholm, 1997 s. 80-84 
11 Hultkrantz, Åke, Vem är vem i nordisk mytologi: gestalter och äventyr i Eddans gudavärld, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1991 s. 15 
12 Ibid s. 15-16 
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då det kan komma att påverka resultatet i form av att kristna värderingar sätts in i de nordiska 

myterna.13 

3. Bakgrund: 

I bakgrunden kommer inledningsvis en argumentation föras kring begreppet myt och dess 

uppkomst samt innebörd i olika former av kontexter. Därefter kommer en förklaring av olika 

begrepp som förekommer inom myterna samt en redogörelse kring de utvalda myterna och 

deras innehåll. 

3.1 Mytens uppkomst och innebörd: 

Ingvild Gilhus beskriver mytens ursprung i sin bok: Nya perspektiv på religion.14 Gilhus 

beskriver hur religionshistorisk facklitteratur tenderar att beskriva myter som sanna berättelser, 

som går att identifiera på flera olika sätt. Gilhus menar att genom a) formen, b) tematiken och 

c) de troendes attityd så går det att utläsa mytens funktion. Ordet ”myt” går att härleda till 

grekiskans mythos som syftar på ord, eller berättelse. Begreppet togs i bruk av dåtidens sofister 

och filosofer som började att kritisera de gamla berättelserna då de ansågs osannolika, 

fantasifulla och falska. Denna föreställning av ordet myt är något som lever kvar än idag, där 

det vardagliga bruket av ordet ofta förknippas med något negativt, kopplat till en beteckning av 

en fördom, stereotyp eller overifierad föreställning av något.15 Motsatsen i dåtidens Grekland 

för mythos blev logos som även det syftar till ord, eller berättelse men kom att definieras som 

förnuft, logiskt tänkande och argumentation. Sålunda har föreställningen av mytens 

sanningsvärde varit bestridd sedan lång tid tillbaka.16 Detta har lett till att begreppet myt har fått 

en egen definition inom religionsvetenskapen där begreppet fungerar som ett analytiskt redskap 

till vissa bestämda berättelser, något som Torsten Hylén tar upp i Människor och makter 2.0, 

som kommer att utvecklas ytterligare i min teoretiska ansats.17 Ytterligare menar Gilhus att 

ordet myt har en sammankoppling till människors lek, fantasi och mysterier där frågor om det 

existentiella ges utrymme att begrundas i form av frågor kring livet efter döden där människans 

banala vardag ges ett större syfte att förhålla sig till. Religioner i sig anses även vara jämförbara 

enligt Gilhus på grund av myter. Den generella uppfattningen inom forskningsfältet består av 

                                                           
13 Snorre Sturlasson, f. Karl G. & Malm, Mats, Snorres Edda, Fabel, Stockholm, 1997 s. 7-8 
14 Gilhus, Ingvild Sælid & Mikaelsson, Lisbeth, Nya perspektiv på religion, Natur och kultur, Stockholm, 2003 
15 Ibid s. 157-160 
16 Ibid 
17 Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.), Människor och makter 2.0 [Elektronisk resurs] : en introduktion 

till religionsvetenskap, 2. uppl., Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2010 



8 
 

föreställningen att alla religioner innehåller samma slags ”material” där myten blir ett tydligt 

inslag inom alla religioner.18 

3.2 Gudarna som utgör myterna: 

Nedan kommer ett antal nordiska gudar att presenteras och redogöras för utifrån deras roll inom 

myten/berättelsen. Det finns därmed belägg för att kortfattat redogöra för dessa gudar och 

vilken roll som de uppfyller inom den nordiska mytologin. 

Asar: Asar är betäckningen för de främsta nordiska gudarna inom den nordiska mytologin. I 

denna kategori ingår bland annat, Oden, Tor, Balder, Frej m.fl. Hultkrantz argumenterar kring 

Snorres användning av begreppet asar där han menar att Snorre är för frikostig i sitt användande 

då vissa av de gudar som Snorre omnämner som asar snarare ingår i ett annat släktband, 

Vaner.19 

Balder: Balder är son till Oden och Frigg och karaktäriseras ofta med egenskaperna vänlighet, 

mildhet och klokhet. Han beskrivs som enastående vacker och är älskad av alla ting i Asgård. 

Balder är som mest känd i den nordiska mytologin på grund av sin död, som är en av de utvalda 

myterna som kommer att analyseras ytterligare i undersökningen.20 

Frej: Frej är den främsta av fruktbarhetsgudarna inom den nordiska mytologin. Han är son till 

Njord och karaktäriseras ofta med god årsväxt, fred, vällust och boskapslycka. Frej beskrivs 

även råda kraft över solen och regnet som en direkt anknytning till sin gestalt som 

fruktbarhetsgud. Mytbildningen kring Frej är till bakgrund för hans karaktär och beskriver 

främst fruktbarhetsaspekten hos honom.21 

Fenrisulven: Fenrisulven är son till Loke och Angerboda. Fenrisulven karaktäriseras som 

vildsint och stor, vilket gör att gudarna söker att fjättra vargen så att de inte skall behöva frukta 

honom. Berättelsen om Fenrisulven beskriver hur gudarna använder sig av olika kedjor för att 

hålla vargen, men ingen av dessa kedjor tycks tillräckligt stark för att han inte ska slita sig loss. 

Då ber Oden dvärgarna att smida en kedja som består av fiskars andedräkt, kvinnors skägg och 

fåglars spott. Ulven misstänker att gudarna försöker lura honom så han kräver att en av gudarna 

ska lägga sin hand i hans mun som pant för att de inte ska kedja fast honom. Tyr är den gud 

som räcker över sin hand, men när ulven märker att han sitter fast mister Tyr sin ena hand. Vid 

                                                           
18 Gilhus, Ingvild Sælid & Mikaelsson, Lisbeth, Nya perspektiv på religion, Natur och kultur, Stockholm, 2003 s. 

157-158 
19 Hultkrantz, Åke, Vem är vem i nordisk mytologi: gestalter och äventyr i Eddans gudavärld, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1991 s. 20 
20 Ibid s. 24 
21 Ibid s. 33-34 
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Ragnarök skall Fenrisulven slippa fri varpå han kommer att sluka Oden i sitt väldiga gap för att 

därefter dö i striden mot Odens son, Vidar.22 

Heimdall: Heimdall beskrivs i Snorres Edda som ”den vita asen”23 där han karaktäriseras som 

en ljus gestalt som vaktar bron Bifrost som förbinder alla världar. Heimdall går att karaktärisera 

som himmelens gud, då han är väktare i toppen för alla världar och ofta beskrivs skina i guld 

eller i vitt ljus. Han är den som vaktar asarna från jättar och vid Ragnarök blåser han i sitt horn 

Gjallarhorn så det hörs över alla världar. Heimdall och Loke besegrar varandra under den 

slutliga striden under Ragnarök.24 

Loke: Loke är en av de mest omnämnda gudarna inom den nordiska mytbildningen men även 

en av de mest gåtfulla. Loke karaktäriseras inte som en av skapargudarna utan beskrivs snarare 

med mer invecklade och komplexa egenskaper. Han beskrivs ofta som den nordiska versionen 

av den mytologiska figuren Trickster som är vanligt förekommande i andra religioner såsom i 

Amerika och Afrika.25 Det finns däremot de som hävdar att Loke tillhör släktet av skapargudar 

genom att han skapar en värld ur tomma intet. Här syftar man till Lokes roll i de olika 

mytbildningarna där han ofta ställer till det för de andra gudarna genom sina påhitt, men i 

slutändan så är det tack vare Lokes list som gudarna övervinner dessa situationer. Detta menar 

man även ligga till grund för att Loke ibland också kallas för Locke som är ett annat namn för 

spindeln.26 Lokes skiftande karaktär som god och ond i de olika myterna leder dock till att 

gudarna straffar honom genom att de för honom till en grotta och fjättrar honom till en sten. 

Därefter placerar gudarna ett ormhuvud ovanför Loke så att giftet från ormens tänder ständigt 

droppar ner i ansiktet på honom. Där skall han sitta tills Ragnarök.27 

Midgårdsormen: Midgårdsormen är son till Loke och Angerboda och är en jättelik orm som 

slingrar sig över hela världen där den ligger på havets botten och biter sig i sin egen svans. Vid 

Ragnarök skall ormen gå fri för att utkämpa en kamp mot Tor som leder till att de båda dödas i 

striden.28 

                                                           
22 Hultkrantz, Åke, Vem är vem i nordisk mytologi: gestalter och äventyr i Eddans gudavärld, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1991 s. 32-33 
23 Snorre Sturlasson, Snorres Edda, Fabel, Stockholm, 1997 s. 54 
24 Hultkrantz, Åke, Vem är vem i nordisk mytologi: gestalter och äventyr i Eddans gudavärld, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1991 s. 48 
25 Ibid s. 59-60 
26 Ibid s. 60 
27 Ibid s. 60-61 
28 Hultkrantz, Åke, Vem är vem i nordisk mytologi: gestalter och äventyr i Eddans gudavärld, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1991 s. 62 
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Oden: Oden är gudarnas kung och människornas allfader. Han är son till Bor och Bestla och 

bror till Vile och Ve. Han är gift med Frigg och Balder och Tor är två av hans många söner. 

Oden karaktäriseras som allvetande och ståtlig och har inom nordisk mytologi varit nära 

förknippad med adeln. Odens vishet förklaras komma från då han drack ur Mimers brunn, men 

för att få tillåtelse att dricka tvingades oden offra sitt ena öga till Mimer. Oden beskrivs inte i 

någon större utsträckning i Snorres Edda utan förekommer som ett ämbete som råder i tvister 

och agerar som domare mellan gudarna.29 

Ragnarök: Ragnarök är berättelsen om jordens undergång i den nordiska mytologin där de onda 

krafterna ska ställas mot de goda och en kamp ska utkämpas som kommer att ödelägga den 

nuvarande jorden. Ragnarök ska inledas med Fimbulvintern som varar i tre år, där nöd, lidande 

och krig kommer att täcka världen. Detta återföljs av en rad naturkatastrofer där solen ska täckas 

i svart rök och jordbävningar ska rasa över jordskorpan. Därefter kommer de onda makterna att 

släppas lös för att utkämpa ett sista slag mot gudarna. I detta slag kommer de goda att besegra 

de onda och vise versa. Således finns det inget av den gamla jorden kvar och resterna slukas av 

havet. Därefter ska en ny jord stiga från havet, denna jord kommer att vara grön och grönskande, 

fylld med kärlek och fred. Ett lyckorike där en ny värld ska grönska från dess nektar.30 

Tor: Tor är son till Oden och Fjorgyn, där han ofta karaktäriseras som åskguden, men han är 

även jordbrukets, böndernas och de fria männens gud. Som åskgud är Tor en av 

fruktbarhetsgudarna som åkallar regn när han färdas över himlen i sin vagn dragen av två 

bockar. Inom mytbildningen beskrivs Tor som mäktig och stark där han med sin hammare 

Mjölner väcker skräck hos dem som går i stött med honom. Tor är vanligt förekommande inom 

mytbildningen där han ofta florerar i sin kamp mot jättar och troll. Tors öde är sammankopplat 

med Ragnarök där han i en slutlig kamp med Midgårdsormen lyckas besegra sin motståndare 

men faller därefter offer för ormens gift.31 

3.3 Utvalda myter ur Snorres Edda: 

 

3.3.1 Myten om Balder – Myten om Balder har gestaltats i flera olika versioner beroende på 

vilken källa man väljer att utgå ifrån. Jag har valt att utgå ifrån Snorres Edda och den 

beskrivning av myten som Eddan innehåller. 

                                                           
29 Hultkrantz, Åke, Vem är vem i nordisk mytologi: gestalter och äventyr i Eddans gudavärld, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1991 s. 71-73 
30 Ibid s. 75-76 
31 Ibid s. 91-94 
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Myten beskriver hur Balder drömmer om hur hans liv är i fara. Asarna går i råd och bestämmer 

att söka skydda Balder genom att ta löfte av alla ting i världen att inte skada honom. Frigg, 

Balders mor söker sig ut i världen och tar löfte av både levande och döda. Alla går i ed på att 

inte skada Balder, då han är älskad av alla. När eden var svuren roade sig de andra asarna med 

att slå, skjuta eller kasta sten på honom då inget kunde skada honom. När Loke fick reda på att 

Balder inte kunde skadas blev han misslynt och tog skepnaden av en kvinna varefter uppsökte 

Frigg och frågade henne gällande Balders odödlighet. Frigg berättar hur hon tagit ed hos alla 

ting i världen att inte skada Balder, varav varken sten, trä eller metall har någon effekt. Loke 

nöjer sig inte med Friggs svar och frågar återigen om alla ting har svurit att inte skada Balder. 

Då berättar Frigg hur det växer en vidja i Valhall som kallas mistel, denne ansåg Frigg vara för 

ung för att söka ed hos. Loke beger sig därefter för att finna misteln som han sedan överräcker 

till Höder. Loke berättar för Höder att även han bör hedra Balder genom att söka orsaka honom 

skada och räcker honom misteln. Höder som är blind gör som Loke säger och skjuter misteln 

mot Balder, som träffas och faller död till marken.32 Asarna fylls av sorg och vredesmod över 

Balders död varav Frigg utlovar sin eviga kärlek till den som beger sig till Helväg för att erbjuda 

Hel lösen för att få Balder åter. Odens son Hermod åtar sig uppdraget och beger sig till Hel för 

att söka lösa Balder ur dödsriket. När Hermod beskriver asarnas sorg över Balders död till Hel 

och ber om att få honom tillbaka svarar hon, att om Balder är så älskad, så skall han få komma 

åter om alla ting gråter för honom, om inte så skall han bli kvar. Hermod reser tillbaka till asarna 

och berättar vad han sett och hört, varav man skickar ut bud till alla världens ting att gråta 

Balder ur Hel, vilket alla gjorde. Träd, som sten, metall och malm grät för Balder, just som ting 

gör när de kommer från kyla in i värmen. När sändebuden var på väg åter till asarna fann man 

en grotta där en jättinna satt, hon kallade sig för Tack. Jättinnan sa att hon vägrade gråta för 

Balder, då hon aldrig glädjes över honom. När asarna fick höra om jättinnan misstänkte man 

att det var Loke i gestalt varpå man sökte att hämnas Balders död genom att straffa Loke. Loke 

flydde upp i bergen där han gömde sig i en fors i gestalt av en lax. I väntan på asarna funderade 

Loke på vilket sätt de kunde fånga honom, var han därpå tog ett rep och knöt det som ett nät, 

såsom nätet har sett ut sedan dess. När asarna såg nätet förstod de att Loke gömde sig i forsen 

och kastade nätet i vattnet och drog det längs bottnen. Loke sökte att slippa undan nätet genom 

att hoppa över men Tor lyckades fånga Loke varpå han slant genom handen och blev fångad i 

                                                           
32 Snorre Sturlasson, Snorres Edda, Fabel, Stockholm, 1997 s. 80-82 
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stjärtfenan, vilket förklarar varför laxen är smal baktill. Därefter fängslades Loke i en grotta 

varpå han skall sitta ända fram tills Ragnarök.33 

3.3.2 Myten om Utgårdaloke – Myten om Utgårdaloke berättar hur Tor i sällskap med Loke 

är på färd i Tors vagn när de stannar för kvällen hos en bonde. Tor slaktar sina två bockar som 

kött till grytan för kvällen var han därpå ber bonden och hans familj att när de ätit klart av 

bocken, slänga dess ben på bockskinnet. Bondens son Tjalve satt med ett av bockens lårben 

som han öppnar med en kniv för att komma åt märgen. Morgonen därpå viger Tor bockskinnet 

och bockarna står åter upp till liv. Då upptäcker Tor att den ena bocken är halt på bakbenet, var 

han tillkallar sig bonden och förklarar att antingen han eller någon i hans familj har farit illa 

med bockens ben. Bonden blir så rädd för Tors ilska att han faller på knä och ber guden att 

skona honom i utbyte mot allt han äger. När Tor ser bondens rädsla lugnar han sig och tar emot 

bondens son och dotter som förlikning, varav de blir tjänare till Tor och har varit det sedan 

dess.34 Tor fortsätter därefter sin färd tillsammans med Loke, Tjalve och Röskva varpå de 

slutligen kommer fram till en skog. Efter en heldags vandrande genom skogen bestämmer sig 

sällskapet för att gå till sängs, varpå de hittar ett hus med en dörröppning i ena ändan som var 

lika bred som själva huset. Mitt i natten vaknar de av ett väldigt jordskalv, som åtföljs av ett 

högt oljud. När morgonen gryr och sällskapet går ut för att se vad det var som förde ett sådant 

oljud så finner de en man som inte var liten till växten. Mannens snarkningar var orsaken till 

det höga oljudet och när Tor spände styrkebältet omkring sig och närmade sig mannen vaknade 

han tvärt. Tor tvekar för en gångs skull att slå med hammaren och frågar därefter om mannens 

namn varpå han svarar att hans namn är Skryme men att han inte behöver någon introduktion 

själv då alla känner till Tor. Skryme frågar därefter varför Tor har dragit iväg med hans vante 

och plockar därefter upp den från marken. Då inser Tor att huset som han och hans sällskap 

övernattat i, var i själva verket jättens vante. Skryme frågar därefter om de ska slå följe, vilket 

Tor går med på. Efter att de har avslutat sin frukost föreslår Skryme att de ska ha all mat 

tillsammans i ett enda knyte. Tor instämmer och räcker över matknytet till Skryme som knyter 

ihop det med sitt eget och tog det på ryggen. Därefter går de hela dagen tills det blir kväll. 

Skryme berättar att han är trött och tänker sova men att Tor och hans följe är välkomna till att 

göra kvällsmat innan de själva går till sängs varpå jätten lägger sig och somnar. Tor tar knytet 

för att ta fram maten men hur han en försöker lyckas han inte få upp knuten på knytet. Detta 

gör Tor vred varpå han tar sin hammare och går fram till jätten och slår ett slag i huvudet på 

                                                           
33 Snorre Sturlasson, Snorres Edda, Fabel, Stockholm, 1997 s. 82-84 
34 Ibid s. 69-70 
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honom. Jätten vaknar till och frågar Tor om det var något löv som föll i huvudet på honom så 

han blev väckt, och om Tor och de andra har ätit sin kvällsmat och är redo att lägga sig. Tor 

berättar att de snart ska lägga sig, men så fort Tor hör jättens snarkningar genom skogen skyndar 

han sig fram och slår ännu en gång ett kraftigt slag i jättens huvud. Jätten vaknar och frågar om 

det nu var ett ekollon som hade ramlat ner från trädet och träffat honom i huvudet. Desamma 

hände en tredje gång varpå Tor samlade all sin kraft i slaget och han kände hur hammaren sjönk 

djupt ner i jättens huvud varpå jätten vaknar och frågar om det sitter några fåglar i trädet för det 

måste ha ramlat ner något skräp i huvudet på honom medan han sov. Skryme berättar därefter 

att de snart nått fram till Utgård men varnar därefter Tor och hans följeslagare om att inte agera 

skrytsamt bland Utgårds hirdmän då dessa inte skulle tolerera sådant skryt, då är det bättre om 

man vänder om. Därefter lämnar Skryme Tor varpå det sägs ingenting om att asarna hälsade 

honom på återseende.35 

Tor och hans följeslagare fortsätter därefter sin resa tills de kommer fram till en borg som är så 

hög att de måste böja huvudet på ryggen för att kunna se över den. När de når fram till porten 

är den stängd, Tor går fram för att försöka öppna den utan att lyckas men när de väl anstränger 

sig att ta sig in i borgen lyckas de klämma sig mellan och kommer in i en stor hall. Därnäst 

träffar de kungen av Utgård, Utgårdaloke som utmanar Tor och hans följeslagare i olika sorters 

styrkeprov. Utgårdaloke säger att ingen får vara hos jättarna i Utgård om de inte kan överträffa 

någon av dem i något slags konststycke eller färdighet. Loke föreslår därefter en mattävling, 

där han säger att det inte finns någon som kan äta snabbare än vad han kan. Utgårdaloke kallar 

därefter fram en jätte vid namn Låge för att äta ikapp med Loke. De sätter sig på varsin sida av 

ett långt tråg och börjar äta. När båda nått fram till bordets mitt ser man att Loke har ätit upp 

allt kött enda in till benet men Låge har ätit både köttet, benen och bordet varpå Loke förlorar 

utmaningen. Därefter frågar Utgårdaloke Tjalve vilken utmaning han tycktes vilja tävla i, varpå 

Tjalve säger att han kan pröva att springa ikapp med någon. Utgårdaloke kallar fram en liten 

pojk vid namn Huge för att springa ikapp med Tjalve. Efter första vändan är Huge så långt före 

att han möter Tjalve vid slutet av banan. Utgårdaloke tycker att Tjalve springer bra, men att han 

måste anstränga sig mer om han ska lyckas vinna tävlingen. Efter andra vändan är Tjalve långt 

ifrån Huge och det hela avgörs efter tredje vändan där Huge har avslutat loppet innan Tjalve 

har nått fram till mitten. Utgårdaloke vänder sig därefter till Tor och frågar honom om vilken 

idrott som han önskar att uppvisa prov på. Tor svarar att han har en kraftig törst och önskar att 

dricka ikapp med någon, varpå Utgårdaloke ber sina tjänare att hämta viteshornet. Han säger 

                                                           
35 Snorre Sturlasson, Snorres Edda, Fabel, Stockholm, 1997 s. 71-72 
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därefter till Tor att de flesta tömmer hornet i ett drag, för några krävs två drag, men ingen är så 

vek att de inte tömt hornet efter tre drag. Tor sätter munnen till hornet och börjar dricka, men 

när andan tar slut och han lyfter hornet från munnen tycks det inte vara någon skillnad. Tor gör 

ett nytt försök där han kämpar långt och länge, men när han väl lyfter hornet från munnen en 

andra gång tycks det snarare som att hornet har minskat mindre än förra gången. Nu blir Tor 

vred och vid det tredje försöket dricker Tor så kraftigt och länge som han kunde förmå men 

trots sin insats tycks det inte vara någon större skillnad i hornet. Därefter räcker Tor hornet ifrån 

sig och säger att han inte vill dricka mer, men att han gärna provar på några tävlingar till. 

Utgårdaloke säger då att Tor ska lyfta hans katt, detta må inte anses som något riktigt kraftprov 

men då Tor inte visade prov på större krafter i första tävlingen anser Utgårdaloke att denna 

utmaning bör vara tillräcklig för Tor. Tor lägger handen under kattens mage och lyfter men när 

Tor sträcker sig så högt han kan så lyfter katten endast på en tass. Nu är Tor vred och begär att 

nästa utmaning ska bestå av att någon ska brottas med honom. Utgårdaloke säger att de nog 

inte finns någon i hans hall som inte skulle känna sig vanhedrad av att brottas med Tor då han 

visat på så ynkliga kraftprov, men att han kan få brottas med käringen Ella, Utgårdalokes gamla 

fostermor. Tor börjar brottas med Ella men desto mer han tog i, desto fastare stod hon. De 

brottades länge men till sist föll Tor ned på ena knät, varpå Utgårdaloke avslutar brottningen.36 

Dagen därpå när Tor och hans sällskap har lämnat borgen möter de Utgårdaloke utanför. 

Därefter berättar han sanningen för Tor. När han först hade träffat på dem i skogen så hade han 

bundit ihop matknytet med trolljärn, varpå Tor inte lyckades öppna knytet då han inte såg var 

det skulle öppnas. Därefter berättar Utgårdaloke hur Tor gav honom tre kraftiga hugg med sin 

hammare, varav alla hade dödat honom om han inte hade satt ett berg i vägen för slagen, men 

detta såg inte Tor. När Loke tävlade i att äta ikapp med Låge så var det den vilda elden, som 

bränner allt i sin väg. När Tjalve sprang ikapp med Huge så var det egentligen Utgårdalokes 

tanke, och inget är snabbare än tanken. När Tor tog sig an sin första utmaning i att dricka ur 

hornet så drack han stora drag, men mängden tycktes inte sina. Hornets andra ände gick ut i 

havet men detta såg inte Tor, men nästa gång han beger sig till havet så skall han se hur 

vattennivån har sjunkit. När Tor lyfte Utgårdalokes katt så var det inte utan förskräckelse, då 

katten egentligen var Midgårdsormen, som fick sträcka ut sig i sin fulla längd för att inte tappa 

greppet kring sin egen svans. Därefter berättar Utgårdaloke hur det var ett under att Tor endast 

fallit ner på ena knät när han brottades med Ella, då ingen har lyckats att stå emot ålderdom, 

och ingen kommer att göra det. När Tor får reda på att allt har varit en list blir han vred och 
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höjer hammaren, men då är Utgårdaloke borta, tillsammans med borgen, varpå Tor och hans 

sällskap bestämmer sig för att återvända hem.37 

3.3.3 Myten om Frejs förälskelse – Myten om Frejs förälskelse berättar hur Frej en dag blickar 

ut över alla världar och får syn på en kvinna som är så vacker att hon lyser upp både himmel 

och hav runt omkring sig. Frej blir förgrämd och lämnar platsen då han blir så förälskad i 

kvinnan att han inte kan tänka sig ett liv utan henne. Frej varken talade, åt, eller drack därefter 

varpå Njord tillkallar Frejs tjänare Skirne. Njord ber Skirne att gå till Frej och tala med honom, 

något som Skirne helst undviker då han förutsätter att han inte kommer att få några trevliga svar 

tillbaka då Frej är så upprörd. Frej berättar att han har sett den vackraste kvinna, och på grund 

av henne så trodde han sig inte vara länge till livet om han inte fick henne som hustru. Frej 

skickar därefter iväg Skirne på ett friartåg där han säger till Skirne att han ska fråga å Frejs 

vägnar om kvinnans hand, och oavsett om hennes far samtycker eller inte så ska han trotsa på 

att kvinnan ska gifta sig med honom. Skirne går med på att göra detta åt Frej, men inte utan 

betalning. Han ber om Frejs svärd som lösen för färden, något som Frej går med på. Svärdet 

var smidet med sådan perfektion att det högg av sig själv, men Frej lade inte ner någon tanke 

över denna materiella förlust. Skirne friar till kvinnan å Frejs vägnar varpå hon lovar att gifta 

sig med honom, varpå de ska mötas om nio nätter för att hålla bröllop. När Skirne återvänder 

till Frej, skall han ha sagt följande:  

Lång är en natt, lång är en andra, hur ska jag uthärda tre? En månad tycktes mig ofta mindre än 

denna halva bröllopsnatt38 

Detta är förklaringen till varför Frej blev av med sitt svärd.39 

3.3.4 Myten om Ragnarök – Myten om Ragnarök handlar om den kända världens undergång, 

en form av apokalyptisk profetia där det gamla ska förtäras och förstöras för att bana väg för 

det nya. Undergången kommer att inledas med hungersnöd, sjukdomar och krig, där bröder 

dräper varandra av girighet och släktband bryts. Därefter inleds Fimbulvintern, som är en treårig 

lång vinter där inget växer och solen har förlorat sin verkan. Vargen kommer att sluka solen, 

varpå den andra vargen slukar månen som blir till stor olycka för människorna. Alla stjärnor på 

himlen försvinner och marken kommer att skada och brytas upp så att bergen rasar och alla 

fjättrar och band bryts. Fenrisulven sliter sig ur sin fångenskap och Midgårdsormen vänder sig 

i havet i vrede för att söka sig mot land. Så kommer även skeppet Nagelfar loss och för jättar 
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och förstörelse över världen. Fenrisulven slukar allt i sin väg och Midgårdsormen spottar sitt 

gift som sprider sig över all luft och alla vatten. Därefter berättas det hur himlen rämnar och 

Muspells söner rider fram. Surt rider först, varpå hans följs av en brännande eld som förtär allt 

i sin väg. Alla samlas vid fältet Vigrid, där även Loke går att finna med alla Hels män i släptåg. 

Så berättas det att Heimdall blåser i sitt horn, Gjallarhornet och väcker alla gudar som samlas 

för att rådslå. Oden söker råd hos Mimer, varpå hela jorden skakar i fruktan. Därefter beger sig 

alla asar till Vigrid. Oden går i kamp med Fenrisulven, där Oden slukas av vargen. Tor kämpar 

med Midgårdsormen, varpå han dräper ormen men faller efter nio steg död till marken av 

ormens gift. Frej strider mot Surt, varpå Frej besegras då han inte hade sitt svärd som han givit 

bort till Skirne. Vidar, odens son hämnas sin far och dödar Fenrisulven och Loke och Heimdall 

dräper varandra i sin kamp. Därefter slungar Surt eld över hela jorden och bränner världen till 

aska.40 Därefter berättas det hur jorden ska stiga på nytt ur havet. Det ska vara en grönskande 

plats där åkrar växer utan att man sår dem. Odens söner. Vidar och Vale lever än, likt väl Tors 

söner Mode och Magne. Balder och Höder ska komma tillbaka från Hel, varpå gudarna ska 

samtala tillsammans om historien från den gamla världen och de bragder som de tidigare 

gudarna utfört. Två människor ska även ha överlevt Surts eld, de heter Liv och Levtrase, av 

dessa kommer ett stort släkte som skall befolka hela världen. Solen skall även ha fått en dotter, 

som skiner lika klart som sin mor och följer hennes bana över himmelen. Så skall en ny jord 

stiga från askan av det gamla.41 

4. Teori: 
I min teoretiska ansats presenteras ett antal författare som jag valt utifrån deras position inom 

forskningsfältet. Samtliga författare diskuterar mytens betydelse för människors beteende vilket 

ligger till grund för min undersökning. Målsättningen blir således att presentera olika former 

av mytteorier som sammanställs med min frågeställning för att därefter i resultatet kunna 

diskutera dessa teorier gentemot min frågeställning. 

B.F. Skinner, förespråkare av behaviorismen och författare av boken; About Behaviorism, 

redogör för hur miljöpåverkan och stimuli kan ha stor påverkan på en individs beteende och 

utveckling. Skinner framlägger hur folklore, maximer och ordspråk kan vara ett sätt att föra 

vidare beteenden genom att från generation till generation återskapar ett slags mönster av 

handlingar. Exempelvis menar Skinner att hantverk är ett sådant exempel där ordspråk och 

folklore lever vidare genom generationerna om det underlättar arbetet. Det kan vara exempel 
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som att memorera en vers för att veta hur man hanterar elden i smedjan osv. Detta principiella 

beteende är även tillämpbart inom samhällsstrukturer enligt Skinner där han menar på att utifrån 

ett samhällsperspektiv så är det till allas fördel att hjälpas åt. Om det finns individer som 

motverkar detta samarbete för att skada gruppen så kommer dessa att straffas av gruppen för 

att motverka det skadliga beteendet.42 Skinner framlägger även hur individers beteenden kan 

vara kopplade till lagar både inom samhällsstrukturen och hos religionen inom samhället. 

Exempelvis om en individ väljer att stjäla från andra kan detta beteende ställas mot två 

samhällskontexter. Den ena bygger på de lagar som är stiftade i den religiösa trosuppfattningen 

(i detta exempel kristendomen) där religionen i sig fördömer stöld. Den andra delen bygger på 

samhällsstrukturen, om de individer som rör sig i personens närhet tar skada av personens 

beteende så kan personen välja att avstå sitt skadliga beteende för att inte ådra sig negativa 

påföljder från sin samhällskontext. Således går det att härleda att de religiösa påbuden är 

kopplade till samhällsstrukturen och den samhällskontext som människorna inom 

samhällsstrukturen lever inom. Religionen uppmanar till ett visst beteende som gynnar 

gruppen.43 Det är min mening att utifrån denna definition se hur sensmoralen i de utvalda 

berättelserna kan ligga till grund för att uppmana människor till önskade och icke-önskade 

beteenden. Det blir således min avsikt att utifrån berättelserna se om ett liknande mönster 

existerar i form av att vägleda eller även styra människor till att uppföra sig på ett visst sätt.  

Torsten Hylén, författare av kapitlet, Myter i: Människor och makter 2.0, beskriver hur myter 

har en sociologisk inverkan på människor och deras beteende.44 Hylén menar att från den 

stunden vi föds lär vi oss av vår omgivning. Denna utveckling sker först genom familjen, sedan 

genom nära vänner, och sedan från samhället i sig. Häri menar Hylén att myter och berättelser 

har en stor påverkan på människors socialisation. Hylén menar ytterligare att många människor 

ser sina egna liv som en form av berättelse, där olika händelser blir meningsfulla berättelser i 

livet, och där vi sedan placerar in dem i ett mönster som sedan styrs av tid och rum.45 Det 

individuella blir sedan en koppling till det kollektiva där en fortsatt progression fortskrider 

varpå dessa berättelser sedan förändras då vår omgivning ständigt förändras och omvärderas. 

Hylén har sökt att definiera myt som en pågående process, eller en pågående berättelse. Då 

myten blir en del av det kollektiva så blir det även en del av det individuella, vilket därmed 

medför en systematisk progression av mytens betydelse och innehåll. Som nämnt i bakgrunden 
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menar Hylén att det är viktigt att komma ihåg att begreppet ”myt” inom religionsvetenskapen 

är ett analytiskt begrepp som syftar till vissa bestämda berättelser, där det är sällan 

förekommande att troende själva refererar till sina berättelser som myter.46 

Hylén lyfter fram den amerikanske religionshistorikern Russel T. McCutcheon som en form av 

inspirationskälla till sin egen teori. Enligt Hylén menar McCutcheon att berättelser inte ska ses 

som en färdig produkt, utan snarare som en pågående process i det vardagliga och som gör att 

våra liv känns mer extraordinärt, auktoritativt och unikt. Detta i sin tur får enligt McCutcheon 

sociala konsekvenser i samhällskollektivet där myter och berättelser fogar samman 

människor.47 Hylén använder sig av myten om Herakles för att påvisa hur denna myt kom till 

att användas av de olika samhällsklasserna för att göra det till sin. Därmed menar Hylén att 

beroende på hur man väljer att tolka myten så kan myten få olika former av innebörd och 

sensmoral. Det andra exemplet som Hylén lyfter fram är myten kring Husayn ibn Alis död som 

har kommit att ha olika former av betydelse genom tiden ur olika aspekter, såsom politiska, 

ekonomiska samt kulturella.48 

Jag ämnar att likt Hylén göra en tolkning av hur myter har kommit att påverka människor inom 

samhällskontexten i form av att se hur sensmoralen ter sig i berättelserna, och ifall myten i sig 

förespråkar önskade eller icke-önskade beteenden. Det blir därmed en undersökning i form av 

att se hur det individuella kopplas till det kollektiva i form av att den individuella uppfattningen 

formas i förhållande till det kollektiva samhället. Häri finns även en koppling till Skinners 

framhållning av behaviorismen i form av att en individ formas av sin samhälleliga miljö och 

anpassar sig för att fylla en funktion för gruppens bästa. Det ligger således till grund för min 

undersökning i form av att tolka myternas sensmoral för att se önskade och icke-önskade 

beteendemönster inom dessa myter. 

Claude Levi-Strauss, fransk antropolog och filosof, är en av de mest ansedda forskare inom det 

mytologiska forskningsfältet. Strauss la grunden för strukturalismen vars teori bygger på att 

söka en struktur inom myters uppbyggnad för att därefter kunna utläsa en djupare mening. 

Strauss menar att lingvistiken är en viktig del för att förstå när det kommer till att tolka myter, 

då språkets innebörd kan ha särskild betydelse för budskapet.49 Strauss menar att strukturen 
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inom mytsystemen är återkommande och lika i alla former av mytbildning. Detta utgör grunden 

för Strauss forskning, vilket har föranlett hans arbete gentemot att tyda myters struktur då han 

menar på att alla bär på en gemensam grund och föreställning. Detta tankesätt har gjort att 

Strauss själv har riktat kritik mot det mytologiska forskningsfältet då han anser att forskningen 

tenderar att vara för snäv och specifik i sina tolkningar. Strauss framlägger ett exempel i form 

av att myter skapas i form av att uppmana människor till ett visst beteende genom att förespråka 

önskade och icke-önskade beteenden. Däremot menar Strauss att detta bara är kopplat till den 

kulturens miljö och den kulturens föreställning, vilket avgränsar myten till en lokalnivå. Strauss 

framlägger ett exempel i form av att alla Farmödrar är onda. Strauss menar att om detta skulle 

vara sant så är det snarare en manifestation av samhällsstrukturen och de sociala relationerna 

inom denna samhällsstruktur. Antagandet i form av att alla farmödrar är onda blir alltså inte det 

relevanta budskapet i sig, utan snarare en beskrivning av en samhällsform där strukturen och 

den sociala sfären kan ligga till grund för att en sådan myt har tagits i bruk.50 Som tidigare 

nämnts ansåg Strauss att lingvistiken var en viktig del inom den mytologiska bildningen. 

Strauss menar att lingvister söker att finna mekaniken inom språket i form av hur information 

överförs i meningar, där intresset inte ligger i att tyda specifika meningar utan snarare i att se 

en helhet inom språket. Detta tankesätt låg även inom Strauss intresse då han inte sökte att tyda 

specifika myters innebörd, utan snarare sökte att se en koppling och struktur i hur myter har 

tenderat att påverka människor i sin helhet.51 

Det är utifrån denna mening som min undersökning skiljer sig från Strauss då jag ämnar att 

analysera specifika myter för att utläsa sensmoralen inom dessa berättelser. Att Strauss själv 

har kritiserat detta tankesätt, då han menar att det blir för snävt och minimalistiskt att bara 

undersöka önskade och icke-önskade beteenden inom de mytologiska berättelserna ligger till 

grund för en intressant diskussion senare i resultatet. 

5. Tidigare forskning: 
Myter och mytteorier skriven av Olof Sundqvist och Anna Lydia Svalastog diskuterar hur 

utvecklingen hos religionshistoriker har tett sig gällande mytbegreppets utveckling.52  

Sundqvist & Svalastog argumenterar för hur religionshistoriker förr tenderade att se myter som 

en direkt koppling till religionen följt av riten, som i sin tur var kopplat till avgränsade 
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samhällen, såsom Grekland, Rom och Egypten. Detta tankesätt har däremot kommit att bli 

ifrågasatt av nutida forskare där Sundqvist & Svalastog menar att på grund av antropologer och 

litteraturvetare har begreppet myt fått en vidare mening inom forskningsfältet.53 Denna vidare 

mening har skapat nya utmaningar för både religionshistoriker och antropologer som söker att 

tyda mytbegreppet. Dessa utmaningar förekommer i definitionsproblemet, hur bör en myt 

uppfattas och mot vilken bakgrund bör den betraktas? Häri ger Sundqvist & Svalastog exempel 

på Sigmund Freuds definition av myt som ett kollektivt drömscenario vars neurotiska innehåll 

återspeglar det undermedvetna.54 De nämner även Claude Lévi-Strauss som grundare av 

strukturalismen och hur detta tankesätt kring myt har kommit att påverka forskningsfältet. 

Sundqvist & Svalastog riktar däremot kritik mot Strauss strukturalism då de menar att Strauss 

metod bygger i hög utsträckning på intuition vilket gör att den inte är prövbar. Häri ser man 

ytterligare exempel på den problematik som finns inom forskningsfältet kring hur myter bör 

tolkas och vilka som besitter tolkningsrätten. Skillnaden gör sig tydlig mellan 

religionshistorikers tankesätt och de mer strukturalistiska antropologerna. Detta är även något 

som Sundqvist & Svalastog själva argumenterar kring där de beskriver hur den antropologiska 

strukturalismen har fått liten inverkan på den religionshistoriska forskningssynen. Likheter 

förekommer dock. Sundqvist & Svalastog beskriver hur den antropologiska symbolismen har 

fått starkt genomslag inom det religionshistoriska forskningsfältet. Detta menar man bero på 

uppfattningen att myten är i nära samband med riten, vilket således betyder att man inte lägger 

fokus på ”profana beteenden” utan deras sakrala karaktär.55 Således finns det en tydlig 

distinktion kring hur mytbegreppet bör tolkas, vilket jag ämnar att använda som ett sätt att föra 

en intressant diskussion i mitt resultat. 

Bruce Lincoln, författare till boken; Theorizing Myth beskriver hur myt är ett svårdefinierbart 

begrepp som kan komma att ha flera olika former av betydelser i flera olika former av 

kontexter.56 Lincoln beskriver hur ordet myt kan ses ur ett perspektiv där myten i sig är sann 

och består av en helig berättelse som berättar om en svunnen tid, medan det andra perspektivet 

utgörs av en negativ syn på ordet där myt snarare karaktäriseras med lögn.57 Denna skiljelinje 

mellan hur begreppet bör uppfattas menar han legat till grund för hans intresse inom 
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forskningsfältet där hans målsättning är att förklara hur begreppet myt kan ha kommit att 

användas av människor i olika aspekter. Lincoln skriver följande; […] my chief goal is to tell a 

story about the stories others have told about the stories of others still, […]58 

Lincoln framlägger hur mytbildningen har spelat en stor roll för nationalstaten och den 

nationella tillhörigheten. Lincoln menar att under renässansen togs många gamla texter fram i 

nytt ljus där de fick en ny innebörd. Dessa texter kom att tjäna som en bro i ett försök att länka 

ihop dåtidens berättelser med renässansens innovativa tankeströmning. Således sökte 

folkgrupper att finna sitt ursprung i form av att hitta berättelser som talade om deras förflutna. 

Lincoln beskriver hur dessa texter tidigare i stor utsträckning var koncentrerade runt den 

grekiska och romerska kulturen samt den kristna kyrkan. Detta förändrades dock enligt Lincoln 

1457 då Tacitus’s Germania publicerades för första gången. Denna text innehöll myter och 

berättelser om de germanska stammarna som inte likt de romerska och grekiska texterna enbart 

beskrev dessa människor som barbarer som saknade all form av kultur. Detta skapade i sin tur 

en ny syn hos människor inom den germanska kultursfären som enligt Lincoln fick en förstärkt 

nationell syn genom dessa myter och berättelser. Lincoln framlägger även hur de nordiska 

eddorna kom att berika den nationella synen hos människorna i norr.59 

Lincolns bidrag till forskningsfältet har skapat en bredare syn i hur myter och berättelser kan 

komma att användas i olika former, där deras syfte kan skilja sig åt från fall till fall. Lincoln är 

även tydlig med att framlägga hur myters existens har en stark koppling till den mänskliga 

historiebeskrivningen och hur mytens funktion både tjänar som berättare och förstärkare av 

historien.60 

6. Undersökning: 
Undersökningen kommer att utgöras av en analys av valda myter och berättelser ur nordisk 

mytologi. Som jag nämnt tidigare kommer huvudfokus ligga i att analysera dessa myter och 

berättelser för att se om det går att utläsa en sensmoral inom dessa myter. Sensmoralen kommer 

att utgöras av min tolkning av vad som kan ses som önskade och icke-önskade 

beteendetendenser inom myterna.  
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6.1 Myten om Balder: 

Myten om Balder innehåller ett antal olika aspekter, allt från miljöbeskrivningar och 

förklaringar på naturliga fenomen till det mänskliga spektrumet där både önskade och icke-

önskade beteendemönster förekommer. Om vi inleder analysen med att se på de önskade och 

icke-önskade beteendemönstren så beskrivs Balder som en ljus gestalt som är god och älskad 

av alla. Balder blir således en representation av något gott som är till allas fördel och som gynnar 

gruppen, i det här fallet asarna. Loke som söker att finna ett sätt att döda Balder blir således en 

representation av det onda som söker att skada och orsaka lidande. Förklaringen till Lokes 

beteende går att härleda till avundsjuka inför Balder, då han är älskad av alla till den grad att 

ingen vill honom något ont. Häri går det därmed att se att avund är ett icke-önskat beteende då 

det leder till missgynnande för hela gruppen. Att jag väljer att benämna det som att alla lider är 

på grund av att myten lägger fokus på att alla ting i världen gråter för Balder, förutom Loke. 

Om vi ser till Lokes beteende så går det även att härleda till att han söker att förändra sin 

situation, Balder är ett objekt för hans avundsjuka, att döda Balder förändrar således Lokes 

position inom gruppen. Alltså talar myten om maktstrukturer, varav den påvisar att man ska 

vara nöjd med sin lott i livet och inte söka att påverka sin situation genom negativa handlingar. 

Då Lokes handlande skadar gruppen åtar sig gruppen att straffa honom. Häri ser man hur ett 

negativt beteende åtföljs av ett handlande ifrån gruppen genom att motverka det negativa 

beteendet, och tillämpa ett straff, motsvarande brottets karaktär. Ett brott går därmed inte 

ostraffat. Om vi summerar myten får vi således att a) Balder var en positiv egenskap för gruppen 

och sin omgivning medan b) Loke är avundsjuk på detta och finner anledning att söka ändra på 

sin situation genom att döda Balder. Varav c) gruppen finner Lokes beteende skadligt och väljer 

att straffa honom. Skinner förklarar detta på följande sätt; 

When people began to live together in groups, a social environment arose, and it was marked by 

certain practices. Those who behaved in ways injurious to others, for example, were punished by 

those they injured.61 

Detta tankesätt bygger Skinner på sin teori om miljöpåverkan och stimuli, där individens 

handlande blir en form av miljöpåverkan oavsett om det är en god eller ond handling, varav 

gruppens reaktion på detta handlande därefter blir en form av stimuli. Om gruppens bemötande 

är positivt lär sig personen enligt Skinner att agera på följande sätt för att fortsätta att få ett 

positivt bemötande av gruppen, men om händelsen är av motsatt karaktär kommer gruppen se 

till att individen lär sig att inte handla på följande sätt, då detta leder till bestraffning.62 Denna 
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tolkning görs utifrån Skinners tankesätt av att ett negativt handlande för gruppens överlevnad 

leder till negativa konsekvenser för den handlande. Således finns det en tydlig koppling mellan 

myten om Balder och Skinners teori gällande hur miljöpåverkan och stimuli kan påverka en 

individs beteende. Det går även att se en koppling mellan Torsten Hyléns mytteori där han 

menar att från den stund vi föds lär vi oss av vår omgivning.63 Förutsatt att man föds och växer 

upp inom en samhällsstruktur där Balder-myten florerar, går det även här att tänka sig att en 

persons beteende blir format utifrån mytens budskap. Detta går även att koppla till Lokes avund 

inför Balder och mytens förkastelse av avund som ett negativt beteendemönster hos en individ. 

Skinner menar även att denna form av miljöpåverkan och stimuli ligger till grund för att lagar 

bildas för att stärka eller hämma önskade eller icke-önskade beteendemönster.64 Således finns 

det goda argument för att hävda att Balder-myten kan ha legat till grund för en sådan lagbildning 

inom den dåtida samhällsstrukturen, vilket således tyder på att myten i sig har uppmanat till ett 

visst beteendemönster. Vi kan utveckla denna tankekedja ytterligare med ett exempel från 

Skinner. Skinner menar att beteenden som endast formas utifrån lagar, är en direkt koppling till 

det samhälle vars lagar existerar, medan beteenden format av naturliga tillfälligheter snarare är 

en mer naturlig process som belyser en djupare personlig aspekt. Häri menar Skinner att det 

finns en skillnad mellan de människor vars beteende grundar sig i existensen av lagar, och de 

människor som kommit att förstå lagarnas funktion på egen hand. Skillnaden menar Skinner 

bero på att människor som följer lagar enbart för att de existerar kommer inte förstå dem fullt 

ut, de agerar utefter vad som förväntas av dem, utan någon djupare mening. Motsatsen blir 

således de människor som har kommit att inse att lagarna existerar av en anledning.65 Om vi 

härefter återgår till myterna får vi en ytterligare förklaring till vilken funktion som myterna kan 

fylla för att påverka det mänskliga beteendemönstret. Myterna i sig skapar en situation där 

problematiken och lösningen är tillämpbar, således skapar myten i sig en förutsättning för både 

individer vars beteende grundar sig i existensen av lagar, samt de människor som kommit att 

förstå lagarnas funktion på egen hand. 

6.2 Myten om Utgårdaloke: 

Myten kring Utgårdaloke är intressant av flera olika anledningar då den till viss del är en myt 

inom en myt, vilket i sin tur beskriver dåtidens förståelse kring myter. Inledningsvis så beskrivs 

hur Tor och Loke huserar hos en bonde över natten. De bjuds på husrum och mat, varav Tor 
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skänker dem kött till grytan i form av att slakta sina två bockar. Tor uppmanar bonden och hans 

familj att när de ätit klart, så ska de lägga bockbenen på skinnet. Bondens son Tjalve gör inte 

som Tor bett om utan bryter upp ett av bockbenen för att komma åt märgen, vilket således leder 

till att när Tor viger bockbenen och de uppstår på nytt, så är den ena bocken halt. Häri går det 

att kortfattat analysera budskapet i form av att inte ta mer än vad som erbjuds. För att undslippa 

Tors vrede erbjuder bonden att ge honom allt han äger, varpå Tor accepterar erbjudandet och 

tar emot bondens son och dotter som offergåva. Häri får vi således en förklaring till offerriten i 

form av att om man har förargat gudarna, gör man bäst i att offra till dem för att undslippa deras 

vrede. Detta blir således en uppmaning till att hålla sig på god fot med gudarna då det annars 

kan leda till olycka. Fortsättningsvis kommer Tor och hans följeslag till en skog där de 

övernattar i ett hus vars dörröppning är lika bred som själva huset. Häri antar myten ett flertal 

olika aspekter som samtliga är viktiga att förstå för att förstå själva analysen av myten. Samtliga 

av dessa delar kommer att förklaras, men vi inleder med att konkretisera dem. Den första delen 

är a) ryktbarhet, den andra är b) saker och ting är inte vad de utgör sig att vara, och c) observans. 

När Tor träffar Skryme i skogen berättar jätten att han inte behöver någon introduktion, då alla 

vet vem Tor är. När jätten därefter frågar varför Tor har sprungit iväg med hans vante, inser 

Tor att huset de övernattat i var i själva verket jättens vante. Häri ser vi a) ryktbarhet och c) 

observans. Det beskrivs även hur Tor i mötet med jätten tvekar att slå med hammaren, vilket 

går emot hans karaktärsegenskaper som jättars och trolls baneman som beskrivs i Snorres 

Edda.66 Detta går således ihop med a) ryktbarhet, i myten förklaras det att jätten är så stor att 

Tor tvekar, men som vi snart kommer att se så har ordet stor flera betydelser inom myten. Om 

vi fortsätter analysen med att redogöra kring när Tor söker att få upp matknytet, vilket han inte 

lyckas med och bestämmer sig därmed för att dräpa jätten kommer vi till b) saker och ting är 

inte vad de utgör sig för att vara. Tors slag tycks inte ha någon effekt på jätten, vilket förklaras 

i slutet av myten genom att jätten placerar berg framför slagen, vilket Tor inte ser. De samma 

gäller när Tor försöker knyta upp matknytet. Detta lyckas han inte med, då han inte ser var det 

ska öppnas. Således lyckas inte Tor med det han tar i åtagande, då han inte vet vad det 

egentligen är han letar efter. När Tor och hans följeslagare väl når fram till Utgård och möter 

Utgårdaloke ställs de inför en rad olika utmaningar, vilka de alla misslyckas med. Om vi inleder 

med a) ryktbarhet framgår det tydligt i konversationen som Utgårdaloke för med Tor. Först och 

främst är det värt att nämna vad Skryme berättar för dem innan de når fram till Utgård. Häri 

uppmanar han Tor och hans följeslagare att inte vara skrytsamma, då detta inte kommer att 
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tolereras i Utgård av så småväxta människor. Häri görs återigen en anspelning på storleken, 

men kan likväl handla om att de som befinner sig i Utgård är lika ryktsamma som Tor och hans 

följeslagare, och skall därmed inte ses ner på. Om vi återgår till konversationen mellan 

Utgårdaloke och Tor förekommer det vid ett flertal tillfällen paralleller mellan Tors ryktbarhet 

och vad han bör klara av. När Tor således inte lyckas med utmaningarna menar Utgårdaloke att 

han kanske inte är värd sitt rykte då han inte tycks leva upp till det.67 När Utgårdaloke därefter 

förklarar att allt har varit en list förekommer det ytterligare aspekter värda att analysera. Först 

och främst beskrivs det hur Loke äter ikapp med jätten Låge, som visar sig vara elden. Elden 

slukar allt i sin väg, varav ingen kan mäta sig med dess destruktiva krafter. Därefter springer 

Tjalve ikapp med Huge, som egentligen är Utgårdalokes tanke, och ingenting är så snabbt som 

en tanke. Tor dricker ur hornet vilket skapar naturfenomenet ebb, som förklarar varför 

vattennivån sjunker när det är lågvatten. När Tor brottas med Ella så kämpar han egentligen 

mot ålderdom, som beskrivs som en motståndare som ingen oavsett styrka är övermäktig. Häri 

beskrivs såväl naturfenomen som mänskliga faktorer. Om vi nu ser till vilka önskade och icke-

önskade beteenden som förekommer inom myten, framställs ryktbarhet som något man ska vara 

försiktig med. Således blir högmod en egenskap som inte uppmanas inom denna myt utan 

snarare ses som ett icke-önskat beteende. Därefter uppmanar myten till att vara observant kring 

sin omgivning och att inte utgå från att alla ting är vad de utger sig för att vara. Således blir det 

en uppmaning till människor att vara försiktiga och noggranna, då du kan gå miste om ett tings 

rätta natur om du inte är observant i ditt sökande. Myten blir följaktligen en förklaringsmodell 

för hur du bör bemöta din omgivning samt att du ska vara ödmjuk inför världen i sig, då den 

innehåller och kan innehålla ting som är dig övermäktig. 

Myten om Utgårdaloke innehåller komplexa inslag där myten i sig själv hade varit tillräcklig 

för att fylla ut en doktorsuppsats om man valde att analysera varje del av myten, vilket därmed 

skapar belägg för min avgränsning gällande min analys. Myten tenderar att beröra olika 

aspekter, både som deskriptiv och vägledande. Inledningsvis råder myten att hålla sig väl med 

gudarna i form av att om man ådragit sig deras vrede, skall man offra för att blidka dem. Ser vi 

till Torsten Hyléns förklaring så menar han på att detta förklarar socialisation, omgivningens 

förklaring av världen där denna handling beskriver hur dåtidens människor såg på sin relation 

till gudarna.68 Därefter tar myten en ny vändning i form av att förklara världsliga och naturliga 

fenomen i förhållande till det gudomliga och det mänskliga. Med detta menar jag att myten 

                                                           
67 Snorre Sturlasson, Snorres Edda, Fabel, Stockholm, 1997 s. 71-72 
68 Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.), Människor och makter 2.0 [Elektronisk resurs]: en introduktion 

till religionsvetenskap, 2. uppl., Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2010 s. 31 



26 
 

förklarar naturfenomen i form av beskrivandet av eldens destruktiva kraft, tidvattnets gång, 

tankens kvickhet och ålderns dom. Således beskriver myten fenomen som människan inte råder 

någon kraft över, utan måste anpassa sig efter och acceptera som en del av livet i sig. Detta i 

sig menar Torsten Hylén utgöra en naturlig del inom mytbildningen då det är vanligt 

förekommande att myter tenderar att beskriva sådana fenomen.69 Övergår vi därefter till 

budskapet i myten så innehåller myten ett flertal olika inslag. Företrädesvis går det att 

argumentera kring att myten handlar om att lösa eller se problem. Tor och hans följeslagare 

ställs inför en rad av olika utmaningar, låt oss nu kalla dessa utmaningar för problem, som de 

sedan därefter söker att lösa. Skinner menar att en person kan söka att lösa ett problem, genom 

att tillämpa olika former av problemlösande strategier. Dessa strategier går därefter att tillämpa 

som olika former av beteenden likt hur en person tillämpar andra former av beteenden för att 

möta olika former av situationer. Ytterligare menar Skinner att personen kan lösa problemet 

genom att analysera problemet ur sin rådande situation, varav personer därefter kan tillämpa en 

regel för att lösa problemet.70 Skinner menar således på att beteenden som är kopplade till 

sociala sammanhang, är uppstyrda av regler. Genom att resonera kring beteendet, så får du även 

en anledning till beteendet, var du på får en insikt i problemet och kan därefter tillämpa 

problemlösande strategier.71 Om vi nu ser till myten så antar Tor och hans följeslagare inte 

dessa problemlösande strategier, då de inte själva ser problemet, de är med andra ord inte 

medvetna om problemets existens. Således misslyckas följet att lösa problemen, vilket därmed 

leder till att myten uppmanar människor till att vara observanta på sin omgivning. Ytterligare 

exempel på detta går att koppla till ryktbarhet. Då Tor och hans följeslagare själva är medvetna 

om sina styrkor, blir de därmed förblindande för verkligheten och kan därmed inte se 

problemen. Gällande de önskade och icke-önskande beteendemönstren så går dessa att koppla 

till den förklaring som presenteras utifrån Skinners och Hyléns mytteorier i form av en 

förståelse av omvärlden och ett beteendemönster som är anpassat av de problem som man som 

individ ställs inför. 

6.3 Myten om Frejs förälskelse: 

Sensmoralen i myten diskuteras till viss del inom myten i sig. Frej lämnar bort sitt svärd när 

han inte har något bättre att ersätta det med, vilket går att tolka till att man inte ska lämna ifrån 

sig föremål av stort värde som inte går att ersätta. Ytterligare så beskriver myten hur den 
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kärlekskranke Frej varken kan tala, äta eller dricka och han är rädd att hans liv ska gå till miste 

om han inte får denna kvinna. Häri går det att göra en tolkning av att en person som är häftigt 

förälskad, tar beslut som den i efterhand får ångra. Således ska du inte ta svåra beslut när du 

inte är i sinnes fulla bruk. Att jag väljer att analysera myten utifrån detta tankesätt beror på att 

myten lägger fokus på svärdets innebörd för Frej snarare än på giftermålet. Detta går att tolka 

som att myten egentligen handlar om hur Frej gick miste om sitt svärd och vilka följder det 

därefter fick för honom. Ytterligare en intressant aspekt att lyfta är att Skirne, trots att han är 

Frejs tjänare, begär betalning för att uträtta ärendet åt honom. Häri går det att föra en diskussion 

huruvida detta påvisar en maktstruktur inom det dåtida samhället där även tjänare hade 

möjlighet till att hävda sig och inte var fullkomligt underkuvade. Om vi ser till önskade och 

icke-önskade beteenden inom myten går det att utläsa lust som det huvudsakliga beteendet 

varpå myten i sin tur varnar för vilka följder som detta beteende kan ha. Det blir således varken 

en uppmaning eller ett fördömande utan tar snarare karaktären av att varna för att inte begå 

misstag som man sedan får ångra när man inte är i sina sinnes fulla bruk. Det önskade beteendet 

inom den här myten skulle således gå att tolka som avhållsamhet eller betänksamhet, där man 

inte fattar impulsartade beslut som sedan kan komma att få ödesdigra konsekvenser. Jag 

benämner detta beteendemönster som lust, men det går även att koppla till impulsivitet. Skinner 

menar att ett impulsivt beteendemönster helt är baserat på tillfälligheten i form av vad som 

frammanar beteendet. Skinner beskriver det som en upphöjd känsloform som närmast går att 

likna vid extas, där konsekvenserna av detta beteende blir en ostrukturerad och impulsiv 

tankekedja som agerar utifrån att nå målet, snarare än motsatsen där personen avväger sina 

beslut och därefter väger dem mot konsekvenserna för sitt handlande.72 Maktstrukturen som 

beskrivs i myten i form av att Skirne som är Frejs tjänare, begär betalning för att fria till kvinnan 

åt Frej går att förklara genom Torsten Hylén, och hans förklaring till hur berättelser spelar en 

avgörande roll i vad han kallar socialisationsprocessen. Hylén menar att vi skapar samband till 

olika upplevelser och erfarenheter genom berättelserna. Dessa upplevelser och erfarenheter blir 

sedan en del i vår identitet som i sin tur är kopplat till både kollektivets men även ens 

individuella livshistoria.73 Om vi följaktligen tänker oss en person som lever som träl i ett dåtida 

samhälle där denna myt florerar, så skapar myten en bild av hur tjänare kan ställa krav för att 

gynna sig själva. Myten uppmanar således till ett beteendemönster som styrs av en tanke kring 

jämlikhet. Det går även att argumentera kring Skinners tankesätt kring impulsivitet och att 
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Skirne är medveten om Frejs tillstånd, varav han nyttjar situationen till sin fördel, för att på så 

vis ge myten en tydligare koppling till de negativa handlingarna som kan komma från att agera 

impulsivt då man inte är i sina sinnes fulla bruk. 

6.4 Myten om Ragnarök: 

Myten om Ragnarök är en slags apokalyptisk berättelse om hur jorden skall komma att gå under 

och hur det gamla ska förinta sig själv så att det nya kan spira och stå på nytt. Myten innehåller 

de klassiska inslagen av att gott och ont skall kämpa mot varandra, men det som skiljer sig är 

föreställningen av att varken gott eller ont segrar. I myten sätts de goda mot de onda, varpå de 

besegrar varandra. Detta är intressant då det skapar en bild av att det gamla måste träda undan 

för att skapa något nytt. Men det är inte riktigt så simpelt. Det går även att tolka myten som att 

Ragnarök är oundviklig. Häri menar jag på att gudarnas karaktärsdrag frångås, vilket i sin tur 

påvisar att oavsett vad, så hade resultatet blivit desamma. Exempelvis beskriver myten hur 

Oden söker råd hos Mimer, varpå hela jorden skakar i fruktan. Oden karaktäriseras som den 

visaste av alla gudar, vilket får världen att frukta då inte ens Oden tycks veta hur de ska stoppa 

Ragnarök. Tor karaktäriseras som den starkaste av gudar och har aldrig blivit besegrad, men 

faller ändå offer för ormens gift. Frej faller offer för sitt eget öde då han blir besegrad på grund 

av att han inte hade sitt svärd som han givit bort till Skirne. Dessa gudar, som så starkt 

karaktäriseras med sina egenskaper, faller således även offer för dessa egenskaper, högmod, 

vrede och lust. Att Loke kämpar vid sidan av de onda makterna och besegras av Heimdall beror 

på hans avund som ledde till att gudarna straffade honom för Balders död. Människorna som 

inleder Ragnarök med krig och svält styrs av girighet. Således går det att se hur jordens 

undergång är starkt förknippad med olika egenskaper som gudarna och människorna beskrivs 

utifrån. Dessa blir således även icke-önskade beteendemönster som myten förkastar. Att en ny 

värld sedan ska resa sig ur havet där kärlek och fred kommer råda, tyder på en annan form av 

uppmaning där de önskade beteendemönstret således blir kärlek till allt och alla. 

Myten om Ragnarök går att tolka som en form av summering av de nordiska myterna, där dessa 

berättelser når ett ödesmättat slut. Myten går därmed att beskriva som en förmedlare av värden, 

något som Torsten Hylén redogör för. Hylén menar att en myt får ett visst värde om den tolkas 

av en grupp människor i en specifik situation. Om situationen förbli oförändrad, så kvarstår 

även tolkningen och således även värdet av myten. Skillnaden häri blir dock att myten kring 

Ragnarök inte kan kategoriseras som en levande myt utifrån Hyléns argumentation då myten i 

sig talar om jordens undergång, men myten bibehåller ändå sin karaktär på grund av den kraft 
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som den hade förr.74 Ytterligare går det att se myten ur de tidigare nämnda mytteorierna då likt 

nämnt ovan myten agerar som en form av summering där gudarnas öden vävs samman med 

deras karaktärsdrag. Om vi således ser myten ur både Skinners och Hyléns teori av att vi formas 

av vår omgivning så går det att dra en parallell till att jordens undergång är ödesbestämt, varav 

de mänskliga beteendemönstren som beskrivs går att tolka som oföränderliga. Således beskrivs 

människan som innehavare av negativa karaktärsdrag som endast går att bryta till följd av 

jordens undergång. Detta i sin tur skapar en bild av hur människor förr i tiden såg på sin omvärld 

och vilka mänskliga beteendemönster som ansågs önskade och icke-önskade inom den dåtida 

samhällsstrukturen. 

7. Resultat: 
Inledningsvis kommer en diskussion av undersökningen att föras gällande min tolkning av de 

utvalda myterna. Jag ämnar således att framlägga en förklaring i form av hur min analys 

avspeglas i min teori och utifrån vilka aspekter inom den teoretiska ansatsen som jag har lutat 

mig mot. Därefter kommer frågeställningen att besvaras. Detta möjliggör en diskussion mellan 

myttolkningen och frågeställningen, vilket möjliggör en tydligare struktur i min argumentation. 

Avslutningsvis kommer jag föra en slutdiskussion kring Claude Levi-Strauss och särskilt 

intressanta fynd som har gjorts i uppsatsen för att härleda det till forskningsfältet och skapa ett 

fortsatt intresse för vidare forskning inom fältet. 

7.1 Summering av mytteorierna: 

Analysen av myterna har huvudsakligen utgått ifrån en gemensam nämnare ur samtliga teorier, 

miljö kontra individ. Samtliga utvalda författare inom teoriavsnittet är överens om att miljön 

inom samhällsstrukturen påverkar beteendet hos de individer som lever inom denna 

samhällsstruktur. Myterna ingår i denna samhällsstruktur, då de kan ses som produkter som har 

skapats av samhället, för individen. Men här kan det förekomma skillnader. Skinner beskriver 

hur miljöpåverkan och stimuli kan påverka en individs beteende, alltså kan en individs beteende 

påverkas utifrån den miljö han lever inom, samt vilka konsekvenser som olika beteenden får 

inom denna miljö, vilket är stimuli.75 Detta i sin tur kan enligt Skinner ligga till grund för att 

lagar bildas inom ett samhälle för att stadga dessa beteendemönster genom att uppmana till 

önskade beteenden och straffa oönskade beteenden.76 Ytterligare nämns impulsivitet som en 

del av Skinners tankesätt och teori. Impulsivitet beskrivs som en ostrukturerad tankekedja där 
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målet står i fokus snarare än medlet för att nå dit. Skinner menar att impulsivitet är i förhållande 

till vad som frammanar beteendet och därmed är kopplat till situationen, vilket beskriver 

kopplingen mellan miljöfaktorer och individ.77 Torsten Hylén bygger sin mytteori på begreppet 

socialisation, som de beskriver utifrån att från stunden vi föds så påverkas vi av vår närmiljö.78 

Det är utifrån deras tankesätt som människor och myter förs samman inom samhällskontexten, 

där mytens budskap får olika innebörd beroende på hur den uppfattas och tolkas av samhället 

där myten florerar. Detta i sin tur blir en del av individens livshistoria vilket i sin tur är en del 

av socialisationsprocessen som skapar ett samband till olika upplevelser och berättelser. Myten 

blir således en förmedlare av värden, som därefter tolkas ur både ett samhällsperspektiv och 

individperspektiv.79 

7.2 Frågeställning & Slutdiskussion: 

Jag ämnar härefter att besvara min frågeställning, som kommer att ske i löpande text på grund 

av frågornas karaktär. Det är min mening att besvara frågorna mot bakgrund för den diskussion 

som förts ovan gällande hur teorierna har legat till grund för min tolkning av myterna. Dessa 

tolkningar i sig utgör en del av svaret, men det krävs en ytterligare diskussion för att besvara 

frågeställningen som utgörs av följande frågor; 1) Vilket budskap om mänskligt beteende går 

att utläsa ur myterna? 2a) Vad är en önskvärd handling enligt myterna? 2b) Vad är en icke-

önskvärd handling enligt myterna? 

Av de utvalda myterna som har presenterats i undersökningen beskrivs gudarna som innehavare 

av ett flertal mänskliga beteenden som är kopplade till deras myter. I undersökningen nämns 

ett antal beteendemönster, summerade i en huvudkategori. Dessa utgörs av bland annat, lust, 

vrede, högmod, girighet och avund. Samtliga av dessa går att utläsa som ett budskap om 

mänskligt beteende, varav samtliga även går under kategorin som icke-önskade beteenden. Värt 

att nämna är dock att myterna beskriver dessa beteenden som en naturlig del av den nordiska 

gudabilden, där dessa beteenden endast anses som icke-önskvärda när de manifesteras i för stor 

utsträckning. Således har man synen att gudarna kan anpassa sig, likt människor från situation 

till situation, utan att vara direkt styrda av sina beteendemönster. Här går det att göra en parallell 

till Tor som ofta inom mytbildningen kategoriseras med beteendet vrede, och myten om 

Utgårdaloke. I myten beskrivs det hur Tor i mötet med jätten Skryme tvekar att slå med sin 
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hammare.80 Således beskrivs Tor som kapabel till att behärska och styra sin vrede, varav han 

därmed inte beskrivs som slav till ett enda beteendemönster. Denna parallell passar även in på 

Oden som ingår som en av gudarna i myten om Ragnarök där det beskrivs hur Oden som 

allvetande rådfrågar Mimer inför den stundande striden varpå hela världen skakar av rädsla.81 

Budskapet om mänskligt beteende i de utvalda nordiska myterna blir således en form av 

summering där man söker att inrätta ett ideal. Idealet i sig beskrivs bäst genom det svenska 

uttrycket, lagom. Då gudarna i den nordiska mytbildningen inte styrs enbart utefter sina 

karaktärsdrag så går det således att dra denna slutsats. Med detta menar jag att då gudarna är 

kapabla till att göra misstag, så är de även kapabla till att anpassa sig. Det är när gudarna inte 

anpassar sig som det inom myterna leder till negativa konsekvenser. Lokes avund leder till 

Balders död som därefter leder till att gudarna straffar Loke. Frejs lust leder till att han ger bort 

sitt svärd som därefter leder till hans död vid Ragnarök. Dessa två är tydliga exempel på när 

gudarnas karaktärsdrag leder till negativa konsekvenser. Vi kan därefter koppla detta till 

Skinners teori gällande miljöpåverkan och stimuli. Myterna utgör miljöpåverkan inom den 

dåtida samhällsstruktur som de florerar inom. Budskapet inom myterna utgör det stimuli som 

påverkar människors beteendemönster. När människor således rör sig inom idealet som utgörs 

i min mening av begreppet lagom, så förstärks detta beteende genom positiv respons av 

gruppen. Motsatsen blir när individer rör sig utanför idealet, vilket leder till en negativ respons 

från gruppen, som i myten om Balder.82 

Om vi nu ser till vad som är en önskvärd handling kontra icke-önskvärd handling inom myterna 

så finns det här en tydlig koppling till budskapet om mänskligt beteende. En önskvärd handling 

enligt myterna är en handling som gynnar gruppen, medan en icke-önskvärd handling blir 

motsatsen. Detta svar kan verka simpelt, men det jag finner intressant att lyfta fram är snarare 

den nordiska mytologins världsbild. Häri menar jag att myterna framlägger önskade och icke-

önskade beteenden som nämnts i undersökningen, men myten om Ragnarök tillintetgör dessa 

beteenden. Då myten om Ragnarök beskriver undergången för både gott och ont, där jorden 

kommer att gå under, för att därefter ge plats åt en ny värld, så förlorar dessa beteenden sin 

avgörande mening. Denna världsbild beskriver således gudarnas såväl som människornas 

otillräcklighet till att förändra sin situation utifrån sina handlingar som utgörs av deras 

beteenden. Den nya världen som ska resa sig ur havet beskrivs däremot som grönskande och 

kommer uppfyllas av kärlek och fred, vilket ger en tydlig beskrivning av vad som är önskvärt, 
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men för att nå dit, måste det gamla försvinna.83 Om vi härefter ser till Hyléns teori om 

socialisation, som talar för att människor lär och anpassar sig utefter sin omgivning, så går det 

att utifrån Hyléns teori tänka sig att människors beteendemönster kom att påverkas utefter 

myternas budskap.84  Hylén menar däremot att eftersom omgivningar och vårt liv ständigt 

förändras så skapas nya berättelser som därefter omtolkas och omformuleras.85 Således behöver 

inte myten om Ragnarök ha den effekt och inverkan som jag föreslår då myten enligt Hylén 

ingår i en föränderlig samhällssocialisation där mytens innebörd kan komma att omtolkas och 

omformuleras. 

7.2.1 Slutdiskussion: 

Mytforskningen är snårspårig, där forskningsfältet innehåller ett flertal olika forskningsteorier 

kring hur myter bör tolkas, samtidigt som myten i sig har ett budskap som kan tolkas på olika 

sätt beroende på vem som håller i förstoringsglaset. Claude Levi-Strauss som jag nämner i min 

teori menar att alla myter härstammar från samma kärna, där de utgår ifrån samma grundprincip. 

Strauss teori bygger på att utläsa strukturen inom en myt för att kartlägga vitala delar som 

fungerar som gemensamma nämnare inom mytsystemet för att därefter skapa en universell 

struktur som är tillämpbar inom alla sorters mytbildning.86 Att likt min undersökning bara söka 

sig till att se ett avgränsat område inom mytbildningen blir således utifrån Strauss tankesätt 

felaktigt. Uppmaningar till önskade och icke-önskade beteenden menar Strauss snarare bero på 

kopplingar till kulturens miljö och kulturens föreställning, vilket i sin tur bygger på en 

manifestation av samhällsstrukturen och de föreställningar som finns inom denna 

samhällsstruktur. Om myten skulle förflytta sig utanför denna samhällsstruktur skulle den enligt 

Strauss förlora sin mening genom att inte längre är kopplad till den kulturella miljön där den 

först togs i bruk.87 Myter har ett tydligt inslag i vår historia, där deras innebörd och betydelse 

för dåtidens samhällen har kommit att tolkas och omtolkas av forskningsfältet. 

Religionshistoriker ser myten som ett redskap i den sakrala riten medan antropologer och 

lingvister söker strukturer och mönster inom myterna för att uttyda deras sanna mening. Bara 

ordet i sig utgör en problematik i förhållande till sanningsvärde och interpretation.88 Jag har 

sökt att belysa dessa motsättningar inom forskningsfältet genom uppsatsens gång för att 
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underbygga det faktum att en meningsskiljaktighet råder i förhållande till hur en myt bör tolkas. 

Avsikten har varit att problematisera området för att därefter skapa en ökad förståelse kring mitt 

bidrag till forskningen och beskriva hur jag ämnar att undersöka mytens förhållande till 

mänskliga beteendemönster inom den nordiska mytologin. Slutligen vill jag lyfta en kort 

diskussion kring de fynd jag har gjort under uppsatsens gång. Som nämnts i min källkritiska 

diskussion var Snorre Sturlasson kristen när han satte ihop Eddan, vilket återspeglas i den 

kristna världsbilden som presenteras sida vid sida av de nordiska myterna.89 Då min 

argumentation genom uppsatsen bygger på att människor påverkas av sin närmiljö, vars 

beteende formas utefter de normer som existerar inom samhället, så kan även de nordiska 

myterna, presenterade i Snorres Edda fått en annan innebörd än deras original. För vidare 

forskning hade det varit intressant att undersöka kopplingen mellan de nordiska myterna och 

den kristna världsbilden, där fokus hade varit att jämföra värderingar mellan de två religionerna. 
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