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Abstract 
“...so greater king and more beautiful queen have possibly never existed.” 

The role of women i four folktales from Småland. 

I denna uppsats studeras fyra småländska sagor med fokus på de kvinnliga 

karaktärerna. Detta görs genom frågeställningen om hur de kvinnliga karaktärerna 

bryter mot de traditionella sagokonventionerna. Uppsatsen lutas framför allt på Propps 

teorier om sagans handlingsfunktioner, detta kopplas sedan till vilka roller karaktärerna 

får ta. Även Maria Ehrenberg används för att diskutera sagorna som manliga/kvinnliga 

utifrån teori av Bengt Holbeck. Viktiga teman framhävts i sagorna beroende på om de 

tar ett manligt eller kvinnligt perspektiv och vilka könet på de aktiva respektive passiva 

karaktärerna. Satu Apos studier om de kvinnliga karaktärernas roller i sagorna som onda 

eller goda används också. Folksagornas roll som muntliga diskuteras med hjälp av 

Walter Ong. Slutligen kopplas sagornas betydelse för barn genom Bruno Bettelheim och 

Satu Apo. I slutsatsen av uppsatsen belyses hur de kvinnliga karaktärerna i dessa 

exempel ofta är aktiva och starka, men även alltid i beroendesituation till någon av 

männen. Detta leder till att sagorna kan ses som förmedlare av förlagda könsroller, 

samtidigt som de fyra sagor som analyserats inte kommunicerar detta lika tydligt som 

exempelvis Disney gjort.  
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1 Inledning 

Den första litterära analysen jag kom i kontakt med var under lågstadiet, när vi 

skulle analysera sagor. Fanns det en ond och en god? Började sagan med “Det var en 

gång”? Fanns det ett magiskt tal? Dessa frågor har visat sig ha en djupare koppling till 

den muntliga traditionen och sin kontext än vad jag kunde ana då. Sagor har fascinerat 

människor i årtusenden. Även om språket ofta är enkelt och det finns en typisk 

berättarteknik för sagor kan det vara relevant att titta på dem ur ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv. Sagor har speciella stildrag som kategoriserar dem 

inom en gemensam genre. Folksagans enkla språk bygger på en muntlig berättarteknik 

och sagorna skrevs först ned som stöd för minnet. Formelartade beskrivningar är 

återkommande i sagor och karaktärsskildringar är därav externa och typiserade i motsats 

till psykologiskt realistiska. Berättandet är konkret och situationsbundet och en viss typ 

av karaktärer är återkommande.  Det finns en uppsjö av olika berättelser som är en del 1

av vårt kulturella arv. Men i många av dem är det männen som är hjältarna. Varför finns 

det inga kvinnor som dräper drakar? Eller finns det? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Det jag valt att undersöka är kvinnorna i sagor från ett feministiskt perspektiv. 

Det finns i många sagor en manlig huvudperson som tillskrivs hjälteegenskaper, men 

ofta är det egentligen kvinnan som är den väsentliga hjälten. De exempel jag kommer 

undersöka är de småländska folksagorna Prins hatt under jorden (AT 425A), Lilla Rosa 

och långa Leda (AT403), Prinsessan på glasberget (AT 530) och Råttan (AT 402). 

Med svenska menas upptecknade i Småland, Sverige, även om sagor ofta bär spår från 

äldre legender och sagor berättade runt om i världen. Prins Hatt under jorden 

härstammar från myten om Amor och Psyche berättad av den romerska författaren 

Apulejus på 200-talet fvt. Även glasberget i Prinsessan på glasberget härstammar 

därifrån. I andra versioner av sagan kan prinsessan vara i ett högt torn eller liknande. 

1 Ehrenberg, Maria, Sagans förvandlingar: Eva Wigström som sagosamlare och 
sagoförfattare, ETC, Diss. Lund: Univ., Stockholm, 2003, s.51ff. 

4 



 

 

 

 

Det finns också många olika versioner med den förtrollade fästmön som motiv, precis 

som i Råttan.  AT står för Aarne-Thompson och är ett klassifikationssystem för olika 2

typer av folksagor. Systemet reviderades 2004 av Hans Jörgen Uther.  3

Detta urval beror på att det i alla finns minst en viktig kvinnlig karaktär och jag 

har växt upp med dessa sagor. Jag ämnar undersöka vilka gemensamma teman det finns 

och hur de återspeglar könsroller/normer, framförallt genom kön med kopplingen 

aktiv/passiv. Prinsen/mannen är i sagor generellt den aktiva, det är oftast från hans 

perspektiv sagan berättas och han är den som utför handlingar med karaktärsdrag som 

hjältemodig och ståtlig. Prinsessan/kvinnan i sin tur är den passiva som väntar på att bli 

räddad. Hon beskrivs som fåfäng och fysiskt underlägsen med karaktärsdrag som fager, 

mild och god. Hon är beroende av männen och drömmer om äktenskap. Även om dessa 

drag inte behöver vara negativa i sig, är de ofta kopplade till passivitet och ger i nutida 

perspektiv en skev bild om kvinnliga ideal. Detta förutsätter en bild av att den aktiva 

rollen är något man eftersträvar medan passivitet är något uteslutande negativt.  

Vid en första anblick kan de handlingar kvinnorna utför också verkar passiva. 

Min frågeställning är därför: hur bryter kvinnorna i dessa sagor mot de traditionella 

sagokonventionerna? Jag vill dessutom belysa hur framställningen av kvinnorna 

förhåller sig till ett feministiskt perspektiv. Sagorna är alla publicerade i Svenska 

folk-sagor och äfventyr utgiven mellan 1844 och 1849 av Gunnar Olof Hyltén 

Cavallius, som också nedtecknade sagorna. Det förekommer emellertid olika versioner 

och det finns inte utrymme för jämförelse här.   4

 

2 Swahn, Jan-Öjvind (red.), Svenska folksagor, [Ny utg.], Aldus, Stockholm, 1976, s.11. 
3 Uther, Hans-Jörg & Dinslage, Sabine, The types of international folktales: a 
classification and bibliography : based on the system of Antti Aarne and Stith 
Thompson. Part I, Animal tales, tales of magic, religious tales, and realistic tales, with 
an introduction, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 2004. 
4 Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof & Stephens, George (red.), Svenska folk-sagor och 
äfventyr, Stockholm, 1844-1849. 
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1.2 Teori 
Enligt Vladimir Propp går folksagan att organisera och dela upp efter olika 

handlingsfunktioner och agentroller. En folksaga börjar ofta med att hjälten eller offret 

lämnar hemmet. I samband med det får han eller hon ett förbud. Vanligtvis överträder 

huvudpersonen det här förbudet och en komplikation uppstår. Det är här skurken träder 

in i sagan och ställer till skada. Efter detta förmedlas ett uppdrag till hjälten, ofta från en 

avsändare, till exempel en kung vars dotter försvunnit. I nästa fas av sagan testas hjälten 

och möter här också givaren och erhåller det magiska föremålet eller hjälparen. Efter 

det förs hjälten till den plats där det sökta objektet finns. Där strider hjälten med skurken 

och skurken besegras. Striden kan vara fysisk, men skurken kan också övervinnas 

genom list. Efter det återvänder hjälten hem. Propp bygger sin teori på biologins 

morfologi, hur olika delar bildar en enhet. Propp talar om att sagan styrs av ett bestämt 

antal handlingsfunktioner, det vill säga händelser och agentroller, vilka är karaktärer, 

som kan förändras eller uteslutas i en saga, men handlingsfunktionerna sker alltid i 

samma ovan beskrivna ordning.  5

I Maria Ehrenbergs avhandling Sagans förvandlingar, Eva Wigström som 

sagosamlare och sagoförfattare diskuteras en distinktion mellan manliga och kvinnliga 

sagor baserad på en teori av Bengt Holbek. Flertalet sagor har en manlig och en kvinnlig 

huvudperson, men vem som är den aktiva parten beror på vem som berättat alternativt 

nedtecknat sagan. Dessutom beskriver kvinnliga sagor i högre grad relationer och 

konflikter mellan människor, främst inom familjen. Moderskapet är också ett viktigt 

motiv. Manliga sagor innehåller ofta aktivitet, resor, strider och farliga uppdrag.  Män 6

tenderar att berätta ur ett manligt perspektiv, med mannen som aktiv. Kvinnornas 

repertoar däremot består av både manliga och kvinnliga aktiva huvudpersoner. Enligt 

Holbek kan detta bero på målgruppen. Kvinnorna berättade sagor i hemmet och deras 

5 Propp, Vladimir, ”Undersagans morfologi” i Modern litteraturteori: från rysk 
formalism till dekonstruktion. Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.), D. 1, 
Studentlitteratur, Lund, 1992. 
6 Herranen, Gun (red.), Sagorna finns överallt: perspektiv på folksagan i samhället, 
Carlsson, Stockholm, 1995, s. 140ff. 
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publik bestod av barn, andra kvinnor samt äldre män. Ehrenberg skriver vidare: “Män 

däremot berättade sagor offentligt och (därmed) i exklusivt manliga sammanhang. Så 

var till exempel armén länge en sagoberättarhärd. Män ville höra om manliga hjältar och 

den manliga sagoberättaren tillmötesgick deras önskemål.”  7

Ehrenberg bygger på Holbeks teori med att peka på att kvinnor bör känna större 

inlevelseförmåga med andra kvinnor och män med män. Hon säger också att 

karaktärerna har olika sätt att nå sitt mål, vilket ofta är äktenskap. En kvinna angriper 

ofta hinder med list och män med våld. Hon tar även upp att sagor som analyserats 

utifrån olika analysmodeller, till exempel Propps, ofta är de manliga sagorna, och de 

kvinnliga är uppbyggda på annat sätt och har blivit missbedömda av sagoforskningen.   8

Till exempel kan en saga döpas efter en manlig huvudperson trots att hjälten är 

den kvinnliga huvudpersonen. Ibland värderas kvinnans handlingar som odugliga eller 

av ringa värde. Därav tillskrivs hon en passiv roll eller blir ett redskap för mannens 

kamp och frigörelse även om hon, som i denna uppsats ska analyseras, ofta gör aktiva 

val eller till och med handlingar som påverkar sagans utfall. Ehrenberg fortsätter att 

bygga vidare på Holbeks resonemang genom att påstå att män och kvinnor inte bara 

berättat olika sagor, men också på olika sätt genom att män lyfter fram den manliga 

hjälten och kvinnor den kvinnliga.  Därav är det också relevant att undersöka vem som 9

skrivit ner eller antecknat sagan och detta är också något som gör att olika upplagor kan 

variera. När det gäller folksagor kan det vara omöjligt att fastställa en upphovsperson, 

men enligt Ehrenbergs teori ska detta gå att utläsa i texten. Jag tvekar på att detta är 

möjligt att göra utan tydliga hållpunkter för kvinnligt/manligt. Det kan däremot vara 

intressant att se om sagan tenderar att vara mer manlig eller kvinnlig, eftersom att det 

med största sannolikhet kan ha påverkat kvinnans roll i sagan. 

Trots att kvinnorna i de utvalda sagorna på olika sätt bryter mot konventionerna 

angående aktiv och passiv finns det fortfarande andra frågor kring hur kvinnorna 

7 Ehrenberg, Maria, Sagans förvandlingar: Eva Wigström som sagosamlare och 
sagoförfattare, ETC, Diss. Lund: Univ., Stockholm, 2003, s.64. 
8 Ehrenberg, s. 63ff. 
9 Ehrenberg, s. 65. 

7 



 

 

 

 

framställs. Satu Apo skriver i ”Folksagan i kvinnoperspektiv: dyrkas den Stora Modern 

eller får Snövit sparken?” om de onda och goda kvinnorna i sagorna. Ofta framställs 

kvinnor som rivaler, avundsjuka på varandra och tävlingsinriktade för att få det 

fördelaktigaste äktenskapet. Aktiva hjältinnor ställs mot onda (styv)mödrar eller 

(styv)systrar. Enligt Apo har detta inte att göra med kvinnliga karaktärsdrag utan ligger i 

den släkt kvinnan tillhör: “Sagornas styvsystrar är inte halvsystrar; de är alltid änkans 

och änklingens barn ur deras tidigare äktenskap. Också svärmodern och den svärdotter 

som hon förföljer hör till olika släkter”…”De familjemedlemmar som är solidariska 

gentemot hjältinnan i sagorna är en son, en bror och modern.”.  Att styvmodern handlar 10

på detta sätt kan ofta ha att göra med att hon och hennes barn konkurrerade med 

mannens arv ifall mannen hade barn sedan tidigare äktenskap.  

Idealkvinnan i sagorna är en rik arvtagerska som moraliskt sett är lydig, trogen 

och anspråkslös, gärna vacker men oskyldig och ofta utan erotisk dragningskraft om 

sagan blivit omarbetad i ett kristet samhälle. Den onda kvinnan däremot är den som 

sätter sig upp mot faderns eller mannens bestämmelser, är otrogen, klassad som häxa 

eller oförmögen att känna kärlek. Det är sällan männen i sagan delas upp på liknande 

sätt. Apo beskriver den kvinnliga hjälparen, eller givaren enligt Propps schema, som ger 

prinsessan vägledning eller magiska föremål och ofta gestaltas som en gammal gumma 

påminnande om en snäll mormor mer än en häxa, och förklarar att karaktären inte 

kommer från folksagorna utan snarare har tillförts av en borgerlig kvinnosyn.   11

Att muntliga och skriftliga sagor skiljer sig från varandra är ett faktum. Walter 

Ong presenterar i Muntlig och skriftlig kultur några av de förändringar som uppstår när 

en berättelse nedtecknas. Muntliga berättelser är additiva och nytt innehåll tillskrivs inte 

någon status, utan adderas, ofta med ett och. Dessutom är de muntliga berättelserna 

sammanställande och sammansatta, när de blir nedtecknade behöver de inte längre ha 

denna form eftersom det går att gå tillbaka i texten och ändra eller analysera.  

10Apo, Satu, ”Folksagan i kvinnoperspektiv: dyrkas den Stora Modern eller får Snövit 
sparken?” i Herranen, Gun (red.), Sagorna finns överallt: perspektiv på folksagan i 
samhället, Carlsson, Stockholm, 1995, s. 136. 
11 Apo, s. 138. 
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En muntlig berättelse innehåller ofta många upprepningar och omtagningar, 

detta främst för att minnas berättelsen, men dessa stilfigurer används även som ett 

retoriskt verktyg kallat “copia”, med vilket berättaren kan upprepa en mening för att inte 

visa sig tveksam och förlora sin trovärdighet medan han eller hon återkallar resten av 

berättelsen. Detta går att se till exempel genom nyttjandet av tretalsmystiken som är 

vanlig inom västerländska sagor. En skriven text har färre upprepningar och kan vara 

mer variationsrik och stringent. Dessutom finns det ofta mer ologiska företeelser i 

muntliga berättelser av samma anledning som upprepningarna, det kan vara svårt att 

hålla allt i huvudet. Ong anser också att upprepningarna i muntliga berättelser gör 

berättelsens världsbild konservativ och traditionell, eftersom det sällan sker större 

förändringar i en berättad saga, även om detta kan variera beroende på berättaren. 

En annan sak Ong tar upp är att den muntliga kulturen står nära det konkreta. 

Människors känslor beskrivs genom deras handlingar. I skrift går det att vara mer 

abstrakt och målande. I den muntliga kulturen förekommer ofta polarisering, svart på 

vitt. En tydlig uppdelning mellan ond mot god är ett exempel på detta. Enligt Ong beror 

det på att levnadssättet i muntliga kulturer alltid är tärande och den hårda tillvaron i 

samhället speglas i sagan. Det finns ofta fler nyanser i nedskrivna texter. Ong skriver 

även om en distansering till verkligheten som saknas i den muntliga texten och kallar 

den muntliga kulturen empatisk. Muntlig kultur har också en relativ historieuppfattning 

där endast det som är relevant för nutiden bevaras och återberättas.    12

Många spår av folksagornas ursprungliga muntlighet går att urskilja i de 

nedtecknade versionerna av sagorna även om de bearbetats under årens lopp. Till 

exempel har folksagorna alltid en berättare, de är aldrig skrivna ur 

förstapersonsperspektiv. Ehrenberg adderar även att en sagas början med “Det var en 

gång” eller “För länge, länge sedan” är ett drag från den muntliga traditionen som 

12 Ong, Walter J, Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet, Anthropos, 
Göteborg, 1991, s. 49–72. 
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markerar att sagan inte tillhör den tid eller plats där sagan berättas utan att den är tidlös.

  13

Bruno Bettelheim har i Sagans förtrollade värld undersökt sagor från ett 

psykologiskt och framför allt psykoanalytiskt perspektiv. Att de flesta karaktärer är 

namnlösa menar Bettelheim bidrar till att det är enklare för läsaren att identifiera sig 

med dem. Bettelheim talar också om hur viktiga sagorna är för barns bearbetning av 

olika problem eller konflikter och deras syn på omvärlden. I en viss fas i uppväxten kan 

en viss saga tilltala barnet eftersom den behandlar ett visst problem som återspeglas i 

barnets verklighet. Det kan röra sig om en frigörelseprocess från föräldrarna eller 

upptäckten av den egna sexualiteten.  Apo ser dock delar av Bettelheims tolkningar 14

som väldigt förlagda och nedsättande i sin kvinnosyn om sagorna har en så central 

påverkan på barnets uppväxt:  

…om samtliga normativa värderingar som i Sagornas förtrollade värld 
pådyvlas kvinnan som partner och mor sammanförs, får man som resultat 
ett traditionellt kvinnoideal med därtill knuten borgerlig 
familjeuppfattning och modersmyt. I Bettelheims bok kan man ana sig till 
ett bakåtriktat, känslofyllt, idealiserande – den gamla goda tiden – 
perspektiv. Med sagornas hjälp verkar författaren ha flyttat sig tillbaka till 
sin egen barnkammare i början av seklet för att där få fatt i sin barndoms 
ideal, t.ex. kvinnan som strikt håller tillbaka sin drift, den ödmjuka, 
undvarande, osjälvständiga viktoriansk-edvardianska, som lever bara för 
andra.  15

Om sagorna påverkar barnet under uppväxten kan de också ur ett sociokulturellt 

perspektiv ge en grundläggande syn på vad en kvinna kan eller inte kan uppnå och göra 

i livet, vilket beteende som är önskvärt och belönat och vilken belöning som ska 

förväntas och uppskattas. Ett exempel på detta är att lydnad och mildhet ”belönas” med 

13 Ehrenberg, s. 78ff. 
14 Bettelheim, Bruno, Sagans förtrollade värld, Folksagornas innebörd och betydelse, 
Almquist & Wiksell, Uppsala, 1979, s. 9-19. 
15 Apo, s.148. 
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ett bra äktenskap. Detta har även tolkats av feminister som ett dolt förtryck från 

patriarkatet.   16

Den feministiska teorin kommer vara ett stöd i analysen, och då främst den 

gyno-kritiska som utgår från att litteraturforskningen främst var varit mansdominerad 

och arbetar med att lyfta fram kvinnliga författare och karaktärer. Också hur det 

kvinnliga förhåller sig till och skiljer sig från den manliga kanon är en viktig fråga för 

gyno-kritiken.  17

 

1.3 Metod 
Analysen utgår från en närläsningsmetod med utgångspunkt i feministisk kritik. 

Tillvägagångssättet är textanalytiskt och tematiskt orienterat, vilket innebär att det 

historiska och litteraturhistoriska sammanhanget visserligen fungerar som en bakgrund 

men att det är analyserna av texterna som sätts först. Jag kommer undersöka hur de 

kvinnliga karaktärerna framställs och beskrivs, men också vad de har för roller i sagan 

och vilken betydelse de tillför den. Detta kommer göras genom att belysa de teman och 

mönster som presenterats i teoridelen. I diskussionen fördjupas analysens resultat och 

kopplas till feministiska tankar kring hur kvinnor framställs och hur de kan hävda sig i 

sagorna.  

 

1.4 Tidigare forskning 
Den övergripande forskningsbilden finns presenterad i teorikapitlet. Bland den 

forskning som rör denna uppsats finns också Alison Luries artikeln ”Fairy tale 

liberation” publicerad 1970, i vilken hon argumenterade för att folksagorna innehöll 

många starka kvinnliga karaktärer och var den typen av barnlitteratur feminister borde 

gå i god för. Å andra sidan påpekade hon även att urvalet, redigeringen och utgivningen 

16 Haase, D, “Feminist Fairy-Tale Scholarship: A Critical Survey and Bibliography.” 
Marvels & Tales, 14(1), 2000, s.17. 
17  Waugh, Patricia, Literary Theory and Criticism, an Oxford guide, OUP oxford, 2006, 
s. 328 
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av sagor ofta var gjorda av män, och att kvinnans framställning i sagorna i den 

processen ändrats.  Detta synsättet skapade en livlig debatt inom den feministiska 18

sagoforskningen. Marcia R. Liberman kritiserade Luries ståndpunkter i artikeln ”Some 

day my prince will come: Female Acculturation through the Fairy tale” och menade att 

kvinnorna Lurie talade om visserligen existerade i folksagorna, men de sagor som blivit 

populärkultur t.ex. genom Disney, inte innehöll denna typen av kvinnor.  Både Lurie 19

och Liberman har viktiga ståndpunkter som kompletterar varandra i synen på kvinnliga 

sagogestalter, främst prinsessan. Sedan dessa artiklar publicerades på 70-talet har 

diskussionen utvecklats ytterligare. Debatten om hur kvinnor framställs, om att den som 

nedtecknat sagan påverkar framställningen och om sagor borde modifieras och anpassas 

efter nya tider pågår för fullt.  Jag har inte funnit någon forskning om mina fyra valda 20

sagor ur ett feministiskt perspektiv.    

 

2 Analys 

Prins Hatt under jorden 
Prins Hatt under jorden är döpt efter mannen i sagan, även om det är prinsessan 

vi följer genom hela berättelsen. Enligt Holbek kan det bero på att sagan har en manlig 

nedtecknare. Prinsessan har inte heller något namn, utan beskrivs som den yngsta i en 

systerskara av tre. Hon karaktäriseras som vackrast och godast av sina systrar och har 

inga hjältemodiga egenskaper. Men Prins Hatt under jorden skiljer sig från det 

traditionella “prinsen räddar prinsessan” eftersom det i den här sagan är prinsessan som 

ger sig ut på uppdrag för att rädda prinsen. Det är hon som bär hjälterollen. Hennes 

trohet, även om den ibland prövas av nyfikenhet och glömska, är vad som gör henne till 

18 Lurie, Alison, “Fairy tale liberation”, The New York review of books, 1970, volume 
15. 
19 Lieberman, Marcia R, "Some Day My Prince Will Come": Female Acculturation 
through the Fairy Tale, College English, 1972, Vol. 34, s. 383-395. 
20 Asplund, Mathias, ”Rödluvan och vargen fick nytt slut”, Aftonbladet, 2014, 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19201489.ab (2017-12-08). 
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en god prinsessa. Det är prinsen som gör den avgörande aktiva handlingen att kasta ner 

trollkvinnan i grytan mot en säker död, men det är prinsessan som genom list och 

tålamod befriar honom från trollets fångenskap. Som Ehrenberg nämner är det i den här 

sagan prinsessan som använder list och prinsen som använder våld.  

Släktbanden är också viktiga i sagan. Precis som Apo beskriver är det inte 

prinsessans biologiska mor som råder henne att titta på prinsen och utlösa förhäxningen, 

det är hennes styvmor.  Trollkvinnans dotter som hjälper dem har inte heller något 21

släktband med sin mor, utan betonar själv att hon är av kristet blod och hennes far blivit 

förhäxad. Tretalsmystiken spelar en central roll och sagan har många kopplingar till 

Ongs teori om det muntliga berättandet. Både genom upprepningar, konkreta handlingar 

och inledningsvis: ”Det var en gång för länge, länge sedan…”.  Hjälparen, som enligt 22

Propps teori ger hjälten det magiska föremålet, finns också här. I detta fallet rör det sig 

om föremål i plural och vägledning. Som Apo uttrycker är det en gammal och vänlig 

kvinna/häxa som hjälper prinsessan med sitt uppdrag. Både prinsessan och hjälparen är 

aktiva karaktärer som utför handlingar som för sagan framåt. Det är prinsen som passivt 

väntar på att bli räddad.  

Trots att detta talar för en självständig och modig prinsessa får vi inte glömma 

att hennes viktigaste egenskap som gör att skurken besegras är hennes trohet till prinsen, 

mannen som hon har tvingats att gifta sig med: ”Prinsen tillade: ett måste du likväl 

lofva, att du aldrig låter locka dig att svika din tro emot mig. Ja, detta lofvade 

prinsessan, och så slöts deras samtal för den gången.”  Detta är vad prinsessan lovar när 23

prinsen beviljat henne att hälsa på sin familj vid sin systers bröllop. Utöver de tre 

tillfällen när det står bröllop på kungagården är hon bunden att alltid stanna under 

jorden med sina barn när prins Hatt ger sig iväg om dagarna. Trots detta är hon aldrig 

modfälld: ”Det stod så en rund tid om, och konunga-dottern blef åter hafvande, och 

födde ett svenne-barn. Nu tycktes henne att hon var ännu lyckligare än tillförene, och 

21 Apo, s. 136. 
22 Hyltén-Cavallius, s. 354. 
23 Hyltén-Cavallius, s. 359. 
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aldrig så gjorde han annat än lekte med sina små barn, lyssnade till de tre sjungande 

löfven, och längtade efter sin man när han var borta.”  Prinsessans moderskap och plikt 24

till sin man är de faktorer som gör att hon lever ett lyckligt liv. Det är precis detta som 

Apo pekade på i sin kritik av Bettelheim. 

 

Råttan 
I Råttan är huvudpersonen den yngsta av tre prinsar som ger sig ut för att finna 

kärleken. Prinsen beskrivs som späd, mild och foglig och hånas av sina bröder. Kvinnan 

i den här sagan är förvandlad till djurform, men visar sig ha bättre egenskaper än någon 

av de sköna prinsessor prinsens bröder vill ta till maka. Råttan har under sekler setts 

som ett smutsigt djur, som bärare av smittsamma sjukdomar och inkräktare i 

människors bostäder.  Detta kan ses som väldigt nedsättande mot kvinnan men 25

samtidigt visar råttan som karaktär att även den minsta kan klara det mesta och hon är 

definitivt en väldigt aktiv prinsessa. Det finns en typisk “döm inte hunden efter 

håret”-sensmoral i sagan. Detta både gällande prinsen, som ses som för liten och klen 

och narras av sina bröder, och råttan som visar sig vara en vacker prinsessa. Också i 

Råttan finns en ond styvmor men hon nämns endast i en mening. Det är hon som lagt 

förtrollningen över prinsessan, förmodligen på grund av avundsjuka. Förtrollningen 

förklarar också outsagt varför prinsessan gestaltas som ett djur som ses som 

motbjudande och smutsigt.  

Även i denna saga är trohet den viktigaste egenskap hos huvudpersonen, men 

här är det den manliga karaktären som lovar den kvinnliga trohet. Råttan upprepar tre 

gånger i sagan: ”Vill du vara mig trogen skall jag hjelpa dig.”  Sannerligen får han 26

hjälp av råttan, det är hon som utför de handlingar kungen har beordrat, så att prinsen 

slutligen kan gifta sig med henne. 

24 Hyltén-Cavallius, s. 359. 
25Nationalencyklopedin, råttor. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/råttor ( 
2018-01-12). 
26 Hyltén-Cavallius, s. 284. 
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Prinsen tillskrivs öknamnet Aske-pjesken, och går att jämföra med prinsessan 

Askungen som också har två syskon som hånar henne. I hennes fall är det styvsystrar. 

Att Aske-pjeskens bröder är helbröder kan ha att göra med hans manliga könsidentitet. 

Ifall sagan istället hade ombytta roller och prinsen var förvandlad till Råtta, hade 

prinsessan förmodligen haft styvsystrar eftersom det är det återkommande temat. Elaka 

styvfäder eller styvbröder är nästintill aldrig förekommande i folksagorna.  

När rollerna är motsatta som till exempel i Skönheten och odjuret, och mannen 

intar djurgestalt,  handlar det ofta om kvinnans godhet och uppoffringar för att se 

prinsens rätta form. Bettelheim kopplar odjurets förvandling till sexualiteten, det är först 

när odjuret förvandlas tillbaka till människa, alltid i samband med äktenskapet, som 

sexualiteten blir tillåten. Innan dess är den något djuriskt, något förbjudet.  Prinsen 27

behöver inte göra några uppoffringar för att vinna tillbaka råttan till hennes rätta gestalt, 

det är hans trohet och mod som löser förtrollningen. Med svärdets hjälp hugger prinsen 

av råttans huvud och hon förvandlas tillbaka till sin sanna skepnad. Råttan har tendenser 

att vara en manlig saga utifrån Ehrenbergs ståndpunkter. Det är mannen vi följer och 

genom att aktivt svinga sitt svärd bryter han förtrollningen och för hem prinsessan och 

bevisar med det för sina bröder att han är man nog och kan mäta sig med dem.  

 

Lilla Rosa och långa Leda 
Lilla Rosa och långa Leda handlar om konkurrensen mellan kvinnor. På ena 

sidan finns kungens dotter Lilla Rosa som beskrivs som vacker, kvick och omtyckt och 

på andra sidan finns den elaka och bittra styvmodern och hennes dotter Långa Leda som 

beskrivs som ful och högfärdig. Andra adjektiv som används för Rosa är mild, 

undergiven och villig att göra sina sysslor. Konkurrensen i sagan beror på avundsjuka. 

På grund av sin godhet blir Rosa belönad och på grund av sin elakhet blir Leda straffad. 

Detta förstärker styvmoderns hat så mycket att hon befaller Rosas död. Prinsessan 

27Bettelheim, Bruno, Sagans förtrollade värld, Folksagornas innebörd och betydelse, 

Almquist & Wiksell, Uppsala, 1979, s.331. 
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överlever men förs bort från kungariket. Hon blir räddad från en öde ö av en vacker 

prins och förlåter sedan sin styvmoder, som då utnyttjar hennes godhet och förvandlar 

henne till en gås. En gammal kvinna, hjälparen, kommer in i sagan och bryter 

förtrollningen. Kungen dömer styvmodern och Leda till döden för vad de gjort, men 

Rosa ber om deras nåd, och de blir inspärrade i fängelsetornet. I äldre versioner av 

sagan är det mycket möjligt att styvmodern och Leda verkligen dör, eftersom mildare 

straff ofta är en modifiering som gjorts av insamlare, till exempel Askungens styvsystrar 

som i en tidig version av sagan skär av sig hälarna för att passa i glasskon, men det kan 

också vara ytterligare ett sätt att belysa Rosas godhet och välvilja.  

Den gamla gumman är en intressant karaktär eftersom hon vid första anblick 

bara verkar vara insatt i sagan för att bryta förtrollningen. Det hon begär i gengäld är 

ingenting som är till nackdel för kungafamiljen. Hjälparen har ofta en relation till någon 

av sagans övriga karaktärer som presenteras relativt tidigt men i denna saga verkar hon 

bara vara inplacerad: ”Det hände sig någon tid derefter, att en gammal qvinna af 

sällsamt utseende kom gåendes till kungsgården, och beddes få tala vid konungen.”  28

Lilla Rosa och långa Leda ser jag som en kvinnlig saga på grund av de många 

kvinnliga karaktärerna. Moderskapet är ett viktigt motiv, men också den starka avunden 

från styvmodern. Även om rivaliteten finns där har Apo en poäng i att det kanske inte 

främst handlar om avundsjukan mellan kvinnor, utan mellan olika släkter. På samma 

gång finns det definitivt en avundsjuka i att Rosa är vackrare och mer älskvärd än Leda. 

Båda styvsystrarna har de karaktärsdrag Apo benämner för att vara en god respektive 

ond kvinna i sagornas dieges.  Uppdelningen är också väldigt tydlig. Som Ong påpekar 29

finns det inga gråzoner, polariseringen mellan vem som är ond och god är väl synlig.  30

Prinsen räddar visserligen prinsessan Rosa från den öde ön, men när hon förvandlas till 

gås står han helt hjälplös tills hjälparen bryter förtrollningen. Det som talar emot att 

Lilla Rosa och långa Leda skulle vara en kvinnlig saga är sättet de ”onda” kvinnorna 

28Hyltén-Cavallius, s. 121. 
29 Apo, s.138 
30 Ong, s.69 
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beskrivs på. Sagan presenterar en väldigt negativ syn på kvinnors förhållande till 

varandra över lag. 

 

Prinsessan på Glasberget 
I Prinsessan på Glasberget får vi följa en ung prins som genom orätt blivit 

avvisad från sitt kungarike. Prinsessan i den här sagan utstrålar makt. Även om hon 

beskrivs som vacker, blid och hövisk är det hon som kommer med förslaget att hennes 

friare ska rida uppför glasberget:  

När nu prinsessan hade fyllt sina femton vintrar, fick hon en otalig hop 
friare, som man väl det kan tro, och änskönt hon gaf dem alla nej ökades 
jemnt deras antal, så att konungen blev alldeles rådlös hvad han skulle 
gifva dem för svar. Han gick så in i jungfru-stugan till sin dotter, och bad 
henne välja ibland dem, men hon ville inte. Då vardt han vred och sade: 
efter som du icke sjelf vill göra ditt val, så skall jag göra det; ehuru väl 
kunde ske, att det icke blir så alldeles i ditt eget tycke. Dermed ville han 
gå sin väg. Men jungfrun höll honom qvar och sade: jag kan väl se, att det 
måste bli såsom du satt dig i sinnet. Likväl må du icke tro att jag tager 
hvem som helst, utan skall den och ingen annan ega mig, som förmår rida 
uppför det höga glas-berget med fulla vapen.   31

Detta slutar i att många bryter både armar och ben. Det är prinsessan som har 

valmöjligheten vem hon vill gifta sig med. Hon har själv bestigit tronen uppe på 

glasberget och den första man som hon fattar intresse för är också den som slutligen 

klarar av att rida upp för det. Även denna prinsessa saknar moder, men här finns ingen 

styvmoder. Istället är prinsens mor och hennes tärnor de enda andra kvinnor som 

nämns. Prinsens mor får samma ansvar över riket som kungen hade, när han ger sig ut i 

krig: ”Du skall nu styra för mitt rike, och lemnar jag både land och folk i din vård.”  32

Men det sätts ingen fokus på hur drottningen är som regent i sagan.  

Glasberget, och i andra sagor andra föremål av glas, har av Holbek tolkat som en 

barriär mellan prinsessan och prinsen. Genom glaset kan man se henne, men man kan 

31 Hyltén-Cavallius, s. 394. 

32 Hyltén-Cavallius, s. 391. 
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inte röra vid henne. Hon är synlig, men inte tillgänglig. Detta hinder eller avstånd måste 

överkommas för att giftermålet ska bli möjligt. I Askungen tappar prinsessa sin glassko, 

i Snövit ligger prinsessan i en kista av glas och i Prinsessan på Glasberget sitter 

prinsessan oåtkomlig högst upp på ett berg av glas.  33

Prinsessan på Glasberget skulle jag klassa som en manlig saga, eftersom den 

berättas ur ett manligt perspektiv och kvinnorna mest bara ”finns där”. Drottningen får 

förvisso makt, men det är inget som ges plats eller tillför betydelse till sagan. Det finns 

en manlig huvudkaraktär som tvingas ut på äventyr och inga styvmödrar eller 

styvsystrar som vill förhindra lyckan, på det sättet skiljer den sig från övriga undersökta 

sagor. Prinsen har också en manlig hjälpare som i de andra sagorna varit en kvinna. 

Genom en aktiv handling vinner han prinsessan, men han räddar henne inte från någon 

drake eller annan fara. Från sagan härstammar också uttrycket ”hamna på glasberget”, 

vilket innebär att man förblir ogift. 

 

3 Diskussion 

Det är inte konstigt att sagornas kvinnokaraktärer är beskrivna på det här viset 

då sagorna konstruerats och bearbetats under sekel av patriarkala samhällsstrukturer. 

Det är inte det att kvinnorna inte kan; i ovanstående exempel har jag belyst både modiga 

och listiga kvinnor, men aldrig självständiga. De har hela tiden varit beroende av 

relationen till en man, till fadern, fästmannen och äktenskapet. Bilden av såväl kvinnan 

som mannen följer vissa stereotyper som återkommer i alla sagor. Kvinnan är allt som 

oftast en snäll och vacker prinsessa eller en ond och avundsjuk styvmoder. Mannen är 

mäktig, modig och fysiskt stark. Men både i Prins Hatt, Lilla Rosa och långa Leda och 

Råttan hamnar prinsen i situationer där han är hjälplös. De fördomar som finns kring att 

33 Holbek, Bengt & Andersson, Kersti, Om tolkningen av undersagor, Inst. för 

folklivsforskning, Stockholm, 1983, s.19 
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alla sagor är uppbyggda kring en “prinsen räddar prinsessan”-kronologi återspeglas inte 

i dessa sagor. I själva räddningsdelen av Prins Hatt är könsrollerna helt omvända och i 

Prinsessan på Glasberget behöver prinsessan inte räddas. Den image sagoprinsessan 

har i samhället är starkt baserad på Disneys versioner av sagorna. Den typen av passiv 

kvinna har jag inte funnit i de småländska sagorna jag analyserat. 

Samtidig har sagorna väckt många nya frågor som kan vara intressanta för den 

feministiska sagoforskningen. Hur lyckas kungarna alltid ha så dåligt omdöme när de 

gifter om sig? I alla fyra sagorna är prinsessan moderlös och oftast finns det en elak 

styvmoder i hennes ställe. Vilken relation som finns mellan styvpappan och den nya 

dottern är aldrig något som diskuteras, även om det är en minst lika viktig relation som 

styvmamman och dotterns. Jag har även funderat över vad den sjungande linden i Lilla 

Rosa och långa Leda och de sjungande löven i Prins Hatt under jorden symboliserar. 

De finns i båda sagorna där för att trösta prinsessorna, när de lyssnar till dem känner de 

ingen sorg. Det finns en moderlig känsla över dem och kanske är den förlorade moderns 

kärlek just vad de symboliserar. 

Ifall Bettelheims teorier om hur viktiga sagorna är för barnets utveckling 

stämmer, kan de också ses som en bärare och förmedlare av förlagda könsroller. Det 

finns starka, aktiva, bra kvinnliga karaktärer i många sagor men det är inte tillräckligt att 

lyfta fram dessa karaktärer. Med respekt till deras kontext kan de vara väldigt givande 

och spännande att läsa, men det blir annorlunda om man förhåller sig till nutida synsätt. 

Från det nutida perspektivet är sagornas prinsessor inga bra identifieringsobjekt 

eftersom de hela tiden står i beroendeställning till männen. Även om de handlar på egna 

initiativ är de nedtryckta under en patriarkal hierarki och ett kulturellt kön som är en 

naturlig del av sagorna. För att få ett jämställt samhälle måste vi synliggöra att detta 

föråldrade synsätt på kön är ett problem. Självklart finns det som vi sett ofta en viktig 

och nyttig sensmoral som framförs till läsaren eller lyssnaren, men en sådan finns också 

att hämta på andra håll. Jag menar inte att dagens sagoläsare tar sagornas innehåll 

bokstavligt, de utspelar sig in en annan verklighet, detta är tydligt till exempel när det 

gäller straffen sagornas skurkar får. Men samtidigt är den patriarkala hierarkin så 
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självklar och inbyggd att den inte synliggörs tillräckligt. Jag tycker inte att vi ska sanera 

de gamla sagorna och skriva om dem eftersom de är en viktig del av vårt kultur- och 

folktraditionsarv. Däremot är det oerhört viktigt att förklara och belysa att samhället är i 

ständig förändring.  

Apo talar om olika sätt för kvinnor att erövra sagogenren där även kvinnor spelat 

en viktig roll, inte minst i den muntliga traditionen. Till exempel kan man i gynokritisk 

anda lyfta fram de kvinnliga sagorna och vilka kvinnoerfarenheter och synsätt de bär på. 

Detta är något som även Ehrenberg lyfter i samband med vilka som insamlat och 

redigerat sagorna. Dock påpekar Apo att även om detta kan spela roll, är folksagogenren 

inte vidare positiv i ett nutida kvinnoperspektiv från början.  

Förutom detta finns det en matriarkatteori som inte skyller sagornas kvinnosyn 

på manliga utgivare och insamlare utan på hela den patriarkaliska kulturen som 

förvanskat den matriarkaliska strukturen som sägs ha funnits för årtusenden sen när 

sagorna uppkom. Enligt denna ska sagorna ha förändrats i takt med att 

maktfördelningen i samhället förändrats och förvandlat dyrkade gudinnor och prästinnor 

till elaka häxor och onda styvmödrar. Även Alison Lurie återkopplar till denna teori i sin 

artikel. Matriarkatteori har fått kritik eftersom att många sagor som lever kvar idag 

förmodligen uppkom under medeltiden och även om de bär drag av äldre spår, är det 

inte säkert i vilken utsträckning kvinnodyrkande samhällen har existerat.   34

Det har också utkommit feministiska nyskrivningar av gamla sagor där könen 

inte skildras lika stereotypt. Det finns en hel del sätt att lyfta fram kvinnorna i sagorna 

och kvinnornas roll i det muntliga berättandet. Genom att belysa sagokaraktärerna kan 

vi se några av de ideal och frågor som varit viktiga för kvinnor i tidigare samhällen och 

det är viktigt att ha med sig i dagens feministiska debatt.  

 

34 Herranen, s.148ff. 
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