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Abstract 

 

Title: Heroes and heroines – A structural gender study of Russian folktales based on Vladimir 

Propp’s model of functions. 

 

This thesis investigates the correlation between narrative structure and gender of the central 

character in Russian folktales. The study is based on Vladimir Propp’s theory of functions, 

which is applied to a sample of ten wonder tales from Aleksandr Afanas’ev’s collection of 

folktales. The purpose of the study is to determine if there are any gender distinctions in the 

arrangement and manifestation of functions in the selected tales. 

The findings suggest that the narrative structure of Russian folktales differs depending on the 

gender of the tale’s protagonist. Structural features such as the acts of interdiction and violation 

are found to be characteristic of tales with female protagonists, while the structure of tales with 

male protagonists is distinguished by a greater extent of activity. The conclusion is that Russian 

folktales appear to reflect gender stereotypes on a structural level, especially the preconceived 

notion that obedience and passivity are female traits.  

 

Keywords: Propp, wonder tale, folktale, Russian, functions, narrative, protagonist, gender, 

structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме 

 

Название: Герои и героини – гендерное структурное исследование народных русских 

сказок, основанное на функциональной модели В. Я. Проппа 

 

Предметом исследования данной дипломной работы является взаимосвязь между 

нарративной структурой десяти народных русских сказок и половой принадлежностью 

героев этих же сказок. В исследовании применена теория функций действующих лиц В. 

Я. Проппа на материале сказок из сборника А.Н. Афанасьева. Цель исследования: 

установить, показывает ли нарративная структура выбранных сказок половое различие 

относительно состава и манифестации функций действующих лиц. 

Результаты исследования указывают на то, что структура народных русских сказок 

варьируется в зависимости от половой принадлежности протагониста. Сказки, где 

главные герои женщины, характеризуются действиями запрета и его нарушения, тогда 

как сказки с протагонистами мужского пола отличаются большей степенью активности. 

Вывод предлагаемой работы заключается в том, что структурный уровень народных 

русских сказок отражает гендерные стереотипы, в особенности предвзятое мнение о том, 

что послушание и пассивность – черты характера, присущие женщинам. 

 

Ключевые слова: Пропп, волшебная сказка, народная сказка, русская, функции, нарратив, 

протагонист, гендер, пол, структура 
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1. Inledning 

  

1.1 Bakgrund 

 

Folksagor har genom tiderna tjusat läsare och åhörare, gamla som unga, i hela världen. 

De flesta har någon gång i livet bekantat sig med sagor från exempelvis Charles 

Perraults Gåsmors sagor, Bröderna Grimms sagor, eller sagosamlingen Tusen och en 

natt. Om inte i skriven form, så i form av film genom animerade Disney-produktioner 

som Askungen och Aladdin, eller spelfilmer som Snow White and the Huntsman. 

Som genre definieras folksagan som en sekulär berättelse som saknar upphovsman 

och till en början enbart förekom i muntlig form (Benson 2003:19). Förutom att fungera 

som underhållning – ofta i didaktiskt syfte (Zipes 2000:xix–xxi) – har folksagor länge 

utgjort stoff för vetenskapliga studier inom bland annat litteraturvetenskap och 

folkloristik. När det gäller den ryska folksagan, har den gjort ett särskilt stort avtryck 

inom sagoforskningen tack vare den ryske litteraturvetaren och folkloristen Vladimir 

Propps världsberömda arbete Morfologija skazki1 (Sagans morfologi2) (Propp 1969). I 

detta verk från 1920-talet introducerar Propp en strukturalistisk metod för att analysera 

och klassificera folksagor. Genom att undersöka den narrativa strukturen i ryska 

folksagor, istället för att fokusera på yttre egenskaper som motiv, formulerar Propp en 

teori om sagans grundläggande beståndsdelar – så kallade funktioner. Med begreppet 

åsyftas handlingar som utförs av sagokaraktärerna och som är nödvändiga för 

fortskridandet av sagans händelseförlopp. Enligt Propp fungerar funktionerna som 

folksagans konstanter, medan attribut som karaktärernas kön, ålder och utseende utgör 

dess variabler. Propps tes är alltså att folksagornas yttre detaljrikedom och mångfald 

kan reduceras till ett begränsat antal återkommande handlingar som är oavhängiga av 

vem som utför dem eller hur de utförs. Huvudpersonen kan till exempel bli förvisad 

hemifrån av sin bror i en saga, och bli utsatt för mordförsök av sin fru i en annan, men 

funktionen i de båda sagorna förblir densamma: huvudpersonen blir utsatt för en 

illgärning. 

                                                           
1 Ryska benämningar, egennamn och titlar translittereras genomgående enligt ISO 9. Enbart längre citat 

från ryska källor återges på originalspråk. 
2 Alla översättningar till svenska är författarens egna såvida inget annat anges. 
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Även om Propps verk erbjuder en ingående inblick i den ryska folksagans struktur, 

lämnar det vissa delar av sagda struktur outforskade. En av dessa är frågan om huruvida 

det är möjligt för karaktärernas attribut att påverka folksagans struktur. Exempelvis kan 

attributet kön hos en så pass central karaktär som huvudpersonen förmodas ha ett viss 

inflytande över de funktioner som uppträder i sagan. Detta inte minst eftersom 

huvudpersonen i regel får delta i samtliga delar av sagans händelseförlopp och borde 

därmed vara den som utför och utsätts för flest funktioner – men också eftersom tidigare 

forskning redan har konstaterat att huvudpersonens könstillhörighet påverkar folksagor i 

andra avseenden. Till exempel hör den ihop med hur huvudpersonens heroism 

manifesterar sig, hur aktivt huvudpersonen strävar efter att uppnå sina mål, samt hur 

huvudpersonen beskrivs och vilka egenskaper som oftast tillskrivs hen i sagorna (se 

Gottschall 2008). Med detta som bakgrund finns det alltså skäl att tillföra ett 

genusperspektiv till Propps funktionsmodell – det vill säga att utreda ifall den ryska 

folksagans struktur, som den beskrivs av Propp, uppvisar en variation beroende på om 

handlingen följer en hjälte eller en hjältinna. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att utreda om den ryska folksagans struktur, som 

Vladimir Propp identifierar den i sin funktionsmodell i Morfologija skazki (Propp 

1969), varierar beroende på huvudpersonens könstillhörighet. Studien ämnar besvara 

följande frågor: 

1. Finns det några särskilda funktioner som är utmärkande för folksagor med 

kvinnliga respektive manliga huvudpersoner? 

2. Finns det en regelbundenhet i funktionernas uttryck som sammanfaller med 

huvudpersonens könstillhörighet? 

Analysen i denna undersökning kommer att belysa om det finns utmärkande strukturella 

drag som skiljer åt folksagor med kvinnliga huvudpersoner från sådana där 

huvudpersonen är en man. Därtill kommer resultaten av denna analys att diskuteras med 

utgångspunkt i traditionella könsstereotypa föreställningar och de iakttagelser som 

gjorts i tidigare studier där sagor har granskats utifrån ett genusperspektiv. 
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2. Forskningsöversikt 

 

Ända sedan 1800-talet har folksagan studerats ur ett flertal olika infallsvinklar – bland 

annat folkloristiska, strukturalistiska och feministiska (Zipes 2000:17). För den aktuella 

undersökningen är främst studier som utgår från de två sistnämnda aspekterna av 

intresse. Men även vissa folkloristiska bidrag till sagoforskningen är relevanta i den 

mån som de har befattat sig med klassificering av folksagor, samt rekonstruktion av en 

hypotetisk urform (d.v.s. den saga som andra sagor inom en viss kategori eller typ har 

sitt ursprung i) (Zipes 2000:168). Detta eftersom just dessa två frågor har haft stor 

betydelse för den teori och metod som Vladimir Propp utvecklar i Morfologija skazki 

och som ligger till grund för denna studie. 

 

2.1 Den folkloristiska metoden: Aarne och Thompson 

 

Den tidiga folkloristiska sagoforskningen var främst centrerad kring insamling och 

publicering av folksagor, som ofta skedde i syfte att jämföra olika sagor och versioner 

för att undersöka om dessa hade ett gemensamt ursprung (Zipes 2000:168). 

Höjdpunkten nåddes mot slutet av 1800-talet med utvecklingen av den historisk-

geografiska metoden, som byggde på föreställningen om att sagornas urform kunde 

rekonstrueras genom en kartläggning av en enskild sagas historiska och geografiska 

spridning, vilken i sin tur skulle kunna åstadkommas genom en katalogisering och 

analys av sagans olika versioner (som påträffats i olika kulturer) (Zipes 2000:17, 168; 

Benson 2003:22). Idag är den historisk-geografiska metoden främst känd genom Antti 

Aarnes och Stith Thompsons arbeten som går ut på att utforma ett index för 

internationella folksagor. Grunden lades 1910 av Aarne, som skapade ett 

klassifikationssystem för folksagotyper, där typerna blev indelade i olika sagokategorier 

(t.ex. sagor om djur, anekdoter) (Benson 2003:23; Zipes 2000:1). Aarnes index 

utökades sedan och kombinerades med ytterligare ett index av Thompson, som tog 

hänsyn till motiv3 (Benson 2003:23). Sammanställningen resulterade i ett 

                                                           
3 Skillnaden mellan Aarnes typer och Thompsons motiv är att den första termen betecknar ett helt narrativ 

(d.v.s. handling) som är specifikt för en viss folksaga och dess versioner, medan den andra termen står för 

de beståndsdelar som handlingen är uppbyggd av (Benson 2003:22–24). 
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klassifikationssystem i vilket olika internationella versioner av samma folksaga finns 

samlade under ett gemensamt referensnummer som betecknar vilken typ de tillhör (t.ex. 

AT 510), tillsammans med en lista på de enskilda motiv som kan urskiljas i sagans 

befintliga versioner (Zipes 2000:1). Aarne-Thompsons index (Aarne & Thompson 

1961) fungerar än idag som ett etablerat referensverk inom sagoforskningen, även om 

själva tillämpningen av den historisk-geografiska metoden för att klassificera sagor 

utmanades redan på 1920-talet av Vladimir Propps strukturalistiska metod. 

 

2.2 Den strukturalistiska metoden: Vladimir Propp 

 

Vladimir Propps verk Morfologija skazki publicerades för första gången 1928 i 

Sovjetunionen, men blev internationellt erkänt först efter att det hade getts ut i en 

engelsk översättning 1958 (Benson 2003:18). I detta arbete introducerar Propp ett nytt 

tillvägagångssätt för att analysera och klassificera folksagor, vilket skiljer sig från den 

historisk-geografiska metoden i den bemärkelsen att det flyttar fokuset från sagans 

innehåll till dess narrativa struktur (Zipes 2000:168–169). 

Även om Propp medger att Aarnes index är användbart som ett referensverk, hävdar 

han att en överensstämmelse i folksagornas externa drag (som motiv) inte utgör en 

tillräckligt tillförlitlig grund för en klassificering av folksagor. Exempelvis behöver inte 

alla sagor där djur spelar en viktig roll nödvändigtvis tillhöra kategorin sagor om djur, 

menar han (Propp 1969:11). En korrekt klassifikation kräver enligt Propp en mer 

systematisk och vetenskaplig metod, och förebilden till en sådan finner Propp i 

morfologin inom botaniken – det vill säga studiet av en växts form och struktur (av dess 

beståndsdelar och deras inbördes förhållande). Propp föreslår alltså att en modell lik den 

morfologiska bör tillämpas i undersökningen av folksagor, vilket leder in honom på den 

strukturalistiska linjen i hans eget forskningsarbete (Propp 1969:7–22). 

Genom att analysera den underliggande strukturen i hundra ryska folksagor finner 

Propp gemensamma nämnare i deras narrativa struktur, vilka han identifierar som de 

strukturella beståndsdelarna i den ryska folksagan.4 Propp kallar dessa komponenter för 

funktioner och beskriver dem som handlingar vilka utförs av sagans karaktärer och är 

nödvändiga för fortskridandet av sagans händelseförlopp (ibid.: 23–28). Funktionerna 

                                                           
4 Närmare bestämt den ryska undersagan – en sagokategori som behandlas under 3.1. 
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utgör sagans konstanter, till skillnad från faktorer som karaktärernas namn och attribut 

(t.ex. ålder, utseende, kön), vilka är dess variabler (ibid.: 25,79). Det betyder alltså att 

samma handlingar (funktioner) återkommer i folksagorna oberoende av vem som utför 

dem och på vilket sätt de utförs (ibid.: 20). 

En funktion ska alltid definieras utifrån den roll som den spelar i sagans 

händelseförlopp, och i sin undersökning kommer Propp fram till att antalet funktioner är 

begränsat (ibid.: 25). Totalt 31 olika funktioner kan enligt honom identifieras i den 

ryska folksagans struktur, även om samtliga funktioner inte behöver förekomma i varje 

enskild saga (ibid.: 25–26, 29–60). Propp observerar också att dessa funktioner 

uppträder i samma ordningsföljd, vilket får honom att dra slutsatsen att alla ryska 

folksagor är av en och samma typ till sin struktur (ibid.: 25–26). 

Sedan den först introducerades av Propp har funktionsmodellen använts för att 

undersöka strukturen i allt möjligt berättande (t.ex. i film och litteratur), varför Propps 

strukturalistiska metod anses ha varit en utgångspunkt för narratologin (vetenskapen om 

berättelsen och berättandet) (Apo 1989:151; Benson 2003:18). Men Propps studie har 

även fått kritik,5 inte minst utifrån ett genusmedvetet perspektiv, av bland annat Jack 

Haney (2015:115) och Isabel Cardigos (1996:20, 25, 35), som båda hävdar att Propps 

funktionsmodell främst är baserad på hjältesagor och därför inte tar hänsyn till sagor 

med kvinnliga huvudpersoner, vilka uppvisar en annorlunda struktur. I sin essä om 

strukturalistiska analyser av folkloristiska narrativ observerar även Aleksandr 

Nikiforov6 en skillnad i folksagornas struktur som han anser vara avhängig av 

huvudpersonens könstillhörighet, varför han delar upp sagor i ”manliga” respektive 

”kvinnliga” sagor (Jones 1993:13–14; Apo 1989: 153–154). Eftersom Nikiforov aldrig 

definierar de strukturella beståndsdelarna i den sistnämnda kategorin (Jones 1993:14) 

har andra forskare försökt att kartlägga den ”kvinnliga” folksagans struktur genom att 

exempelvis studera sagor med oskyldiga, förföljda hjältinnor7 (se Jones 1993), ibland 

även med metoder baserade på Propps funktionsmodell (se Dan 1977). 

                                                           
5 En av bristerna som har utpekats är bl.a. att Propp utesluter sociala och historiska aspekter från sin 

analys. Se Zipes (2000:18) för fler exempel. 
6 Nikiforov var samtida med Propp och angav i en essä (1927) huvuddragen för en strukturalistisk-

morfologisk analys av sagor, i vilken han identifierade ett flertal koncept som i mångt och mycket liknar 

de som Propp utgår ifrån i sin studie i Morfologija skazki (Jones 1993:13–14). 
7 Exempelvis sagor som tillhör typen AT 706 (The Maiden Without Hands) (Aarne & Thompson 

1961:240–242) eller AT 403 (The Black and White Bride) (Aarne & Thompson 1961:132–134). 
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Studier som dessa indikerar att det finns ett behov av att undersöka hur folksagornas 

struktur påverkas av sagokaraktärernas könstillhörighet – vilket i sin tur antyder en 

medvetenhet om könstillhörighetens betydelse som saknas i Propps teori, där kön 

likställs med attribut som ålder och utseende (Propp 1969:79). Denna 

genusmedvetenhet i strukturalistiska studier kan ses som en naturlig följd av det 

feministiska perspektiv som sagoforskningen har utökats med sedan Propps tid. 

 

2.3 Sagoforskning ur ett feministiskt perspektiv 

 

Inom sagotraditionen har det sedan lång tid tillbaka funnits en medvetenhet om att sagor 

kan användas för att uttrycka föreställningar kring kön och sexualitet. Redan på 1600-

talet använde kvinnliga författare sig av sagogenren för att skriva texter som 

konstruerade och rekonstruerade föreställningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt, samt som kritiserade avsaknaden av kvinnors rättigheter i deras samtida 

samhälle (Haase 2004:vii–viii; Zipes 2000:155–158). Inom sagoforskningen växte den 

teoretiska tillämpningen av det feministiska perspektivet dock först fram ur 1960-talets 

feministiska debatt om patriarkala litterära praktiker och deras påverkan på 

socialisationsprocessen8 i samhället (Zipes 2000:158). Den feministiska riktningen inom 

sagoforskningen har befattat sig med genusfrågor både inom sagorna (exempelvis: Vem 

får komma till tals i sagor? Vem har makten?) och utanför dem (bl.a. kvinnors bidrag 

till sagotraditionen och deras inblandning i sammanställandet av sagosamlingar) (Zipes 

2000:155, 158). Det feministiska perspektivet har genom åren genererat en stor mängd 

studier inom sagogenren, vilket har gjort detta forskningsområde väldigt brett och 

mångfacetterat.9 Av hänsyn till omfattningen på denna uppsats är följande översikt 

begränsad till ett urval av de mest tongivande verken inom fältet. Dessa presenteras i 

kronologisk ordning efter utgivningsår, och gemensamt för dessa arbeten är att de alla 

har tillämpat ett feministiskt eller genusmedvetet perspektiv för att analysera sagotexter 

eller hela sagosamlingar. Studier som har arbetat med genusfrågor utanför sagotexter 

                                                           
8 D.v.s. den process i vilken en person formar sin identitet genom att internalisera rådande normer, 

beteendemönster och värden i samhället (Nationalencyklopedin). 
9 En mer extensiv översikt finns hos Haase (2004:vii–36) och Zipes (2000:20–21, 155–159). För fler 

exempel på sagostudier där ett feministiskt perspektiv tillämpas (utöver de som tas upp i denna uppsats) 

se bl.a. Bottigheimer 2004; Leavy 1994; Levorato 2003; Lundell 1986; Rowe 1986; Stone 1975; Tatar 

1992, Warner 1994, Zipes 1979. 
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(bl.a. sådana som inriktat sig på kvinnliga sagoförfattare) ingår alltså inte i denna 

översikt. 

 

2.3.1 Skildringen av sagohjältinnor i Langs sagosamling: Lieberman  

 

Ett av de tidigaste bidragen i den feministiska debatten kring sagor utgjordes av en 

artikel av Marcia Lieberman (1972), som presenterar en analys av hur hjältinnor 

framställs i Andrew Langs10 sagosamling The Blue Fairy Book, och diskuterar vilken 

inverkan denna framställning kan ha på barn som läser eller lyssnar på sagorna. 

Lieberman observerar bland annat att skönhet skildras som de kvinnliga karaktärernas 

mest värdefulla tillgång (Lieberman 1972:385). Till skillnad från män – vilka vinner 

framgång med hjälp av mod och handlingskraft – är det främst tack vare sitt sköna yttre 

(och inte genom handling) som kvinnor belönas i Langs sagosamling, och deras 

belöning består i regel av att de blir valda av prinsar och får gifta sig rikt (ibid.: 386–

387). Lieberman ser detta som en bidragande orsak till den passivitet och undergivenhet 

som enligt henne karakteriserar hjältinnorna i Langs sagosamling, då dessa inte behöver 

göra någonting för att belönas (ibid.: 386). Utöver detta pekar Lieberman på den 

systematiska skildringen av de kvinnliga karaktärerna som hjälplösa och i nöd, medan 

männen vanligtvis framställs som deras räddare (ibid.: 389–391). Baserat på denna 

analys drar Lieberman slutsatsen att sagorna förmedlar en tydlig bild av de attribut och 

det beteende som accepteras och premieras beroende på könstillhörighet (ibid.: 384–

385). 

 

2.3.2 Rödluvans evolution genom tiderna: Zipes 

 

Till skillnad från Lieberman, som analyserade olika sagor i samma sagosamling, utförde 

Jack Zipes i början av åttiotalet en studie där 35 versioner av samma saga (”Rödluvan”) 

granskas ur ett sociohistoriskt perspektiv (Zipes 199311). Zipes syfte är att utreda hur 

denna saga har förändrats över tid, samt vad som har föranlett de olika omarbetningarna 

                                                           
10 Andrew Lang var en skotsk folklorist som publicerade en rad sagoböcker mellan 1889 och 1910. The 

Blue Fairy Book publicerades som den första i serien och innehåller framförallt översättningar av 

folksagor från bl.a. Charles Perrault och bröderna Grimms sagosamlingar (Zipes 2000:288–290). 
11 Ursprungligen publicerad 1983 (Zipes 1993:xi). 
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av sagan. Genom att tillämpa en kronologisk, kontextuell och jämförande analys i sin 

läsning av ”Rödluvan” från olika tidsepoker, kartlägger Zipes sagans utveckling från 

dess tidiga muntliga förekomster under medeltiden fram till modern tid. Zipes 

demonstrerar hur sagan gick från att enbart vara ett varnande exempel för vad som 

kunde hända barn som talade med främlingar i skogen, till en moraliserande berättelse 

om kvinnlig olydnad och kvinnors hängivelse åt synd – allt i takt med att det blev 

viktigt att reglera sexualitet och könsroller i samhället (Zipes 1993: 19, 43, 66–81). 

Zipes slutsats blir därmed att ”Rödluvan” historiskt sett har använts ”to reinforce social 

accepted ways of viewing women” (ibid.: 74) som en del av den litterära 

socialisationsprocessen i samhället (ibid.: 67–81). 

 

2.3.3 Könsskillnader i bröderna Grimms sagosamling: Tatar och Bottigheimer 

 

En stor del av de sagostudier som tar hänsyn till genusaspekten har haft bröderna 

Grimms sagosamling Kinder- und Hausmärchen12 som undersökningsmaterial (Zipes 

2000:158, 276). En av de mest betydande studierna utfördes av Maria Tatar som 

kombinerade folkloristiska, historiska och psykoanalytiska infallsvinklar för att 

undersöka teman som sex och våld i Grimms sagor (Tatar 1987: xix–xx). Studiens 

utgångspunkt utgörs av sagosamlingens redaktionella historia,13 med särskild tonvikt på 

det faktum att sagorna omarbetades från att vara riktade till vuxna, till att passa barn14 

(ibid.: xxi, 11–21, 28, 120). Tatar redovisar hur sagorna i och med detta byte av 

målgrupp rensades på sitt sexrelaterade innehåll, samtidigt som våldet i dem paradoxalt 

nog ökade (ibid.: 5–24). I sin utredning av dessa frågor berör Tatar även de 

könsskillnader som hon upptäckt i sin läsning, däribland att hjältar och hjältinnor i 

Grimms sagor prövas och belönas på olika sätt: ”Fairy-tale heroes receive gifts and 

assistance once they actively prove their compassion and humility; heroines, by 

                                                           
12 Samlingen publicerades i flera volymer mellan 1812 och 1815 (Zipes 2000:276). 
13 Här åsyftas de flerfaldiga revideringarna av samlingen som utfördes under bröderna Grimms livstid 

(Tatar 1987:xxi). Sagorna bearbetades och skrevs om successivt i takt med att samlingen kom ut i nya 

utgåvor (totalt 17 nyutgåvor mellan 1812 och 1858) (Bottigheimer 1987:6–7). För en mer ingående 

översikt över Bröderna Grimm och deras sagor se Zipes (2000:218–219, 276–278). 
14 Den första utgåvan av Grimms sagosamling publicerades som ett rent vetenskapligt verk, men så 

småningom drev jakten efter kommersiell framgång (samt kritik om att många av sagorna var olämpliga 

för barn) bröderna till att skriva om den andra utgåvan i en helt ny riktning, med barn som samlingens 

huvudsakliga målgrupp (Tatar 1987:11–26). 
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contrast, become the beneficiaries of helpers and rescuers only after they have been 

abased and forced to learn humility” (ibid.: 94). Belöningen för huvudpersonens 

prövningar skiljer sig också åt beroende på könstillhörighet, konstaterar Tatar. Hjältar 

belönas av sina välgörare med egenskaper som styrka och mod, medan hjältinnor 

förlänas skönhet i form av vackra skrudar (ibid.: 118). Trots att Tatar gör flera 

betydande genusrelaterade iakttagelser är frågan om könsskillnader inte det centrala i 

hennes verk, utan fungerar enbart som ett medel för att studera sex och våld i sagorna, 

samt hur sagorna omarbetades för att fungera som barnlitteratur. 

Genusperspektivet utgör emellertid medelpunkten i en annan granskning av Grimms 

sagosamling, vilken utfördes av Ruth Bottigheimer (1987). I denna studie analyseras 

samtliga sagor av bröderna Grimm till sitt innehåll, och stor vikt läggs vid skillnader 

mellan manliga och kvinnliga sagokaraktärer. Bottigheimer utgår ifrån premissen att 

sagotexterna är en produkt av Wilhelm Grimms redigeringsprocess15 och förutsätter att 

denna i sin tur reflekterar de värderingar som var rådande i dennes samtid. Ändamålet 

med studien är därför att klarlägga den sociala och moraliska åskådningen som förevisas 

i Grimms sagosamling (Bottigheimer 1987:ix–x, 11, 15–17, 23). Genom att närläsa 

sagorna och därefter sammanställa de motiv och teman som visar sig vara överlappande 

mellan dem, urskiljer Bottigheimer flera återkommande mönster och konstaterar att 

Grimms sagor ger uttryck åt sexism och fördomar gentemot kvinnor. Bland annat 

demonstrerar Bottigheimer hur det i sagorna görs skillnad på ifall ett förbud bryts av en 

kvinna eller en man. De senare tillåts generellt att göra överträdelser utan att lida några 

som helst konsekvenser (i vissa fall kan det t.o.m. vara mannens väg till belöning), 

medan de kvinnliga sagokaraktärerna bestraffas för liknande handlingar (ibid.: 82, 85–

88, 94). Utöver detta illustrerar Bottigheimer hur Grimms redigeringsprocess kom att 

missgynna hjältinnor genom att beröva dem deras tal. För i takt med att sagorna 

omarbetades för nya utgåvor började allt färre direkta yttranden komma från de dygdiga 

kvinnliga karaktärerna, medan illvilliga kvinnor (t.ex. styvmödrar, styvsystrar) och 

manliga karaktärer blev alltmer mångordiga (ibid.: 51–70). Bottigheimer tolkar de 

ovanstående resultaten som att sagorna bland annat uttrycker att lydnad är nödvändig 

för kvinnor och att tystnad är en god egenskap hos dessa (ibid.: 53, 60, 94, 169). 

                                                           
15 Fastän sagosamlingen sammanställdes gemensamt av Jacob och Wilhelm Grimm, var det enbart den 

senare av bröderna som ansvarade för revideringen av texterna i samlingen (Zipes 2000:276). 
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Konklusionen av studien blir alltså att könsskillnader framhävs genomgående i Grimms 

sagor, samt att samlingen uppvisar en föreställning om de beteenden som är 

karakteristiska och passande för respektive kön (ibid.: 168). 

 

2.3.4 Sammanfattning av forskningsöversikten 

 

De fyra sagostudierna som presenteras i denna översikt kan sammanfattningsvis sägas 

peka ut ett antal motiv och egenskaper som är utmärkande för kvinnliga respektive 

manliga karaktärer i sagor. I enlighet med ovanstående observationer kännetecknas de 

kvinnliga sagokaraktärerna vanligtvis av skönhet och passivitet. De är ofta utsatta för 

förödmjukelse och straffas för överträdelse av förbud. Männen i sagorna tillskrivs 

däremot oftast rollen som kvinnornas räddare. De kan bryta mot förbud utan att 

bestraffas och måste i regel demonstrera barmhärtighet för att få sin belöning. 

Det bör även understrykas att dessa studier har ägnat sig åt att analysera 

västerländska sagor och att de uppvisar stor variation beträffande den textuella nivå som 

de har valt att undersöka (t.ex. språk, motiv, dialog). Föreliggande undersökning är till 

skillnad från dessa begränsad till att enbart studera ryska sagor, och analysen är 

avgränsad till sagornas struktur. 

 

3. Material 

 

Eftersom denna undersökning ämnar tillföra ett genusperspektiv på den ryska 

folksagans funktioner enligt Propps teori, kommer materialet att bestå av ett urval 

folksagor från samma sagosamling som användes i Propps studie: Narodnyje russkie 

skazki16 av sagosamlaren17 Aleksandr Nikolaevič Afanas’ev (Propp 1969:27). 

Ambitionen är att avvika så lite som möjligt från Propps egen studie vad gäller material, 

dels för att funktionsmodellen främst är ämnad att gälla sagorna i denna samling, men 

också för att Propp aldrig tog hänsyn till könsskillnader i sin undersökning av den ryska 

folksagans struktur. 

                                                           
16 Sagorna kommer att studeras i deras ryska originalform, och därför kommer både de och samlingen 

genomgående att benämnas med deras ryska titlar. 
17 Med sagosamlare, eller sagoupptecknare, åsyftas de personer som överfört redan existerande sagor 

från muntlig till skriftlig form. 
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Afanas’evs sagosamling betraktas allmänt som den första vetenskapliga 

publikationen av ryska folksagor (Propp 1984:76–77). Än idag anses detta verk vara 

den mest omfattande samlingen av östslaviska sagor. Det utgör ett betydelsefullt bidrag 

till folkloristiken, inte minst tack vare Afanas’evs klassificering och beskrivning av 

materialet (Zipes 2000:4–5). Samlingen består av ungefär 600 texter med tillhörande 

kommentarer och publicerades ursprungligen i åtta band mellan 1855 och 1864 (Propp 

1984:76–77). Sedan dess har den getts ut i flera omgångar, och det bör nämnas att den 

andra upplagan (1873) fick genomgå en betydande förändring i sin struktur, då texterna 

på Afanas’evs initiativ arrangerades efter olika kategorier – till exempel undersagor och 

sagor om djur (Propp 1984:58).18 Utgåvan som kommer att användas i denna 

undersökning kom ut 1984–1985 i tre volymer, av vilka enbart den första (Afanas’ev 

1984) och andra (Afanas’ev 1985) är av intresse för studien, då den tredje volymen 

består av sagor som tillhör andra kategorier än den som användes i Propps 

undersökning. Texterna i samlingen är numrerade från 1 till 579 och organiserade på så 

sätt att de sagor som förekommer i flera versioner än en hittas tillsammans med alla sina 

versioner i samlingen, där de följer direkt efter varandra. Exempelvis finns det fyra 

versioner av sagan Ivaško i ved’ma, vilka återfinns under nummer 108, 109, 110 och 

111 i samlingen (Afanas’ev 1984:138–145).19 Liksom valet av material, är urvalet av 

sagorna i denna studie i första hand avhängigt av Propps studie, som behandlade och 

granskade endast en sagokategori: undersagan (Propp 1969:23). Propps 

funktionsmodell är alltså baserad på – och därmed ursprungligen avsedd att gälla – 

enbart ryska undersagor. 

 

3.1 Den ryska undersagan 

 

Undersagan (ry. volšebnaja skazka) är en underkategori till folksagan. Den är svår att 

definiera för att den förekommer i en oerhörd mångfald, varierar mycket i fråga om 

motiv och handling och är ofta behäftad med den moral, de seder och den folktro som 

                                                           
18 De olika delarna i denna sortering namngavs aldrig av Afanas’ev själv, men Propp noterar att sagornas 

nya ordning syftar till att skapa ett klassifikationssystem där sagorna, enligt Propp, kan delas in i olika 

kategorier (Propp 1984:58, 77). 
19 Denna numrering gäller enbart de utgåvor som publicerats efter 1936. I den numrering som 

iordningställdes av Afanas’ev själv motsvarade varje nytt nummer en ny saga, och de olika versionerna 

av sagan markerades istället med latinska bokstäver: 104a, 104b, 104c osv. (Propp 1969:27, 133). 
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finns i ett givet samhälle (Zipes 2000:xvi–xvii). Propps teoriformulering i Morfologija 

skazki (Propp 1969) syftar just till att hitta ett sätt att klassificera undersagan genom att 

identifiera det grundläggande mönstret i dess struktur. Enligt Propp börjar intrigen i 

ryska undersagor generellt med att huvudpersonen upplever en avsaknad av någonting 

(t.ex. en person eller ett föremål) – en avsaknad som kan framkallas av illgärning 

(hjältens fästmö blir bortrövad), eller ett sakförhållande (hjälten måste hitta en fästmö). 

Denna avsaknad tvingar huvudpersonen att ge sig ut på sökande, under vilket hen träffar 

på djur eller människor vilka huvudpersonen måste bemöta på ett korrekt sätt (t.ex. 

hjälpa dem) för att senare kunna erhålla deras hjälp eller ett magiskt objekt som behövs 

i en följande konfrontation med antagonisten. Huvudpersonen återfår till sist det 

föremål eller den person hen sökt efter, och denna framgång leder ofta till äktenskap 

och rikedom. 

Förutom de strukturella beståndsdelarna som Propp tar upp i sin studie kan man 

också urskilja ett annat konstant inslag för denna sagokategori – närmare bestämt den 

transformation som vem (eller vad) som helst kan genomgå i en undersaga (Zipes 

2000:xvii). När det gäller den ryska undersagan framhåller bland annat Jack Haney 

(2015) transformationens centrala betydelse. Enligt Haney är den ryska undersagan i 

huvudsak en berättelse om en ung mans eller kvinnas20 resa mot vuxenlivet – en resa 

som är kantad av olika prövningar som personen i fråga enbart klarar av genom att 

demonstrera goda egenskaper och visa prov på korrekt beteende i alla möjliga 

situationer (Haney 2015:93–95). I sagan transformeras huvudpersonen på ett fysiskt, 

andligt eller mentalt plan av dessa prövningar, tills hen inte längre liknar huvudpersonen 

i sagans början (Haney 2015:94). Transformationen representerar alltså huvudpersonens 

mognad: “The tale concludes with his [the hero’s] rejoining society, ready to take on his 

responsibilities as head of a household” (Haney 2015:8).21 

 

 

 

                                                           
20 Haney betonar dock att kvinnliga huvudpersoner är ganska sällsynta i de ryska undersagorna och 

påpekar att det är framförallt i de undersagor som behandlar konflikter inom familjen som hjältinnor 

spelar en aktiv roll – inte minst i de sagor där incest utgör ett viktigt tema (Haney 2015:92, 94). 
21 Se Haney (2015:92–106) eller Propp (1984:173–244) för en mer ingående redogörelse för den ryska 

undersagans karakteristik. 
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3.2 Val av material 

 

Propp bedömer att det finns 213 texter i Afanas’evs samling som kan klassas som 

undersagor (Propp 1984:58), och av dessa väljer han ungefär hundra22 att analysera i sin 

egen studie. Med hänsyn till omfattningen på denna uppsats går det dock inte att ha ett 

lika extensivt underlag som Propp. Gränsen har därför dragits vid tio undersagor från 

Afanas’evs samling: fem med en kvinna som huvudperson och fem med en man. En 

lista över de sagor som har valts ut återfinns i Bilaga 1 (Tabell 1), och en fullständig 

sammanfattning av handlingen i varje saga ges i samband med analysen (se 5.1 och 

5.2). 

 Urvalet av dessa tio sagor har framförallt dikterats av sagornas motiv, men också 

reglerats med hänsyn till materialet i Propps studie. Till exempel har nr. 269–307 i 

samlingen haft företräde eftersom Propp inte använder dessa i sitt arbete. Sju av sagorna 

i föreliggande undersökning har därför valts bland dessa nummer och de resterande23 

bland nr. 168–268, vilka analyseras i Propps studie men saknas bland de färdiga 

funktionsschemana som finns till förfogande i Morfologija skazki (se Propp 

1969:121).24 Ambitionen med dessa avgränsningar har dels varit att bidra med tio nya 

funktionsscheman för Afanas’evs undersagor och dels för att möjliggöra användningen 

av Propps färdiga funktionsscheman som en potentiell kontrollgrupp för denna studie. I 

de fall där sagan förekommer i flera versioner är det enbart den första versionen i 

ordningen som har valts ut för analys. Detta eftersom sannolikheten är större att samma 

funktioner kommer att upprepas i de andra versionerna, och för att den här 

undersökningen i första hand ämnar utreda om det finns skillnader i strukturen mellan 

sagor, och inte mellan sagoversioner. 

Vid själva texturvalet har sagor med enbart en tydlig protagonist prioriterats.25 Utöver 

detta har också sagornas motiv tagits i beaktande. Målet har varit att ha så stor mångfald 

                                                           
22 Propp studerade text nr. 50–151 i andra upplagan av verket, vilket motsvarar nr. 93–268 i senare 

utgåvor (Propp 1969:27–28). 
23 Dessa tre sagor är ”Belaja utočka” (265), ”Roga” (192) och ”Divo divnoe, čudo čudnoe” (256). 
24 Färdiga funktionsscheman finns för nr. 93–167. Det rör sig om totalt femtio undersagor. Fem av dessa 

sagor uteslöts av Propp p.g.a. deras avvikande struktur. 
25 Se Cardigos (1996:169–172) för exempel där Propps funktionsmodell har tillämpats för att analysera en 

saga med två huvudpersoner av olika kön, samt en beskrivning av den problematik som kan uppstå vid en 

sådan analys. 
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som möjligt beträffande motiv, för att säkerställa att eventuell strukturell likhet mellan 

sagorna i undersökningen inte ska bero på att de har samma motiv, utan på att deras 

huvudpersoner är av samma kön.26 

 

4. Metod och teori 

 

Metoden för denna undersökning utgörs av en närstudie av de valda sagorna, på vilka 

Propps teori om folksagans funktioner tillämpas för att utreda om det finns 

övergripande skillnader i sagornas struktur som är förknippade med huvudpersonens 

kön. Sagorna grupperas först efter huvudpersonens könstillhörighet och därefter följer 

två moment: en textanalys då sagorna analyseras var för sig efter funktionsmodellen, 

och en jämförande analys, då resultaten av textanalysen kommer att användas för en 

jämförelse mellan de två sagogrupperna. 

 

4.1 Teoretiska utgångspunkter för funktionsmodellen 

 

Utförandet av textanalysen i denna studie är beroende av de anvisningar som ges av 

Propp i Morfologija skazki när det gäller identifieringen av funktioner, de 

händelsekedjor som de bildar och deras inbördes ordning i sagan. Målet är att komma så 

nära Propps funktionsscheman som möjligt, men uppsatsens begränsade omfattning 

innebär förstås att det inte går att uppnå samma detaljnivå som i Propps studie. 

I analysen tillämpas Propps definition av begreppet funktion – det vill säga att det är 

en handling som utförs av en sagokaraktär och som definieras utifrån dess betydelse för 

sagans händelseförlopp. En sagohandling som barns lek behöver alltså inte 

nödvändigtvis vara en funktion utan kan till exempel vara en beskrivning av deras 

uppväxt. Om barnen i sagan däremot förbjuds att leka, men väljer att ändå göra det och 

därför hamnar i svårigheter, finns det förmodligen en funktion som döljer sig bakom 

leken, då denna utgör ett viktigt steg i sagans handling. För att kunna avgöra exakt 

vilken funktion en enskild handling utgör, kan bland annat följdprincipen användas. 

                                                           
26 I den utgåva av Afanas’evs samling som används som underlag för denna undersökning har 

redaktörerna identifierat motiven i samtliga texter enligt Aarne-Thompsons index för internationella 

folksagotyper, och det är dessa uppgifter som har beaktats i denna uppsats (se bilagorna till Afanas’ev 

1984 och 1985). 



19 
 

Enligt Propps teori förekommer sagans funktioner nämligen i samma ordningsföljd27 

(Propp 1969:25), vilket möjliggör användningen av följdprincipen. Denna princip går ut 

på att en funktion definieras utifrån de funktioner som följer efter den (ibid.: 61–62). 

Exempelvis kan hjälten i en saga bli ombedd att välja ut en springare åt sig själv bland 

en rad andra springare, medan han i en annan saga kan bli ombedd att välja en prinsessa 

att gifta sig med bland en rad prinsessor. Vid första anblicken kan dessa handlingar te 

sig som olika uttryck för samma funktion. Men om hänsyn tas till de händelser som 

följer efter dem blir slutsatsen en helt annan. Ifall hjälten i det första exemplet väljer en 

springare som sedan hjälper honom att lösa ett problem (t.ex. att hitta och föra hem en 

bortförd person) ses springaren som ett hjälpmedel eller en medhjälpare. Detta innebär 

att funktionen bakom den ursprungliga uppmaningen (att välja en häst) är Givarens 

första funktion28 – alltså en prövning som sagans huvudperson måste genomgå för att 

erhålla ett hjälpmedel från en karaktär som fungerar som givare i sagan. Om hjältens val 

av fästmö i den andra sagan följs av ett Giftermål (funktion), betyder det att den 

ursprungliga uppmaningen (att välja en fästmö) inte kan vara Givarens första funktion. 

Bakom den döljer sig istället funktionen Svår uppgift, och fästmön i det här fallet är inte 

hjältens medhjälpare, utan hans belöning för att ha löst uppgiften (ibid.: 62). 

 

4.1.1 Roller och verksamhetsområden 

 

I Propps teori är givaren och medhjälparen två roller (ry. dejstvujuščie lica) som kan 

innehas av olika karaktärer från saga till saga. På samma sätt som sagans huvudperson 

kan vara man eller kvinna, barn eller vuxen, prins eller bonde, kan även dessa roller 

uppfyllas av karaktärer vilkas egenskaper, namn och drivkrafter (de kan t.ex. vara 

välvilligt eller avogt inställda till huvudpersonen) varierar utan att ha någon inverkan på 

själva rollen. Enligt Propp finns det totalt sju roller i den ryska sagan: huvudpersonen, 

givaren (den som överlämnar ett hjälpmedel eller en medhjälpare till huvudpersonen), 

medhjälparen, antagonisten, avsändaren (den som skickar iväg huvudpersonen på 

uppdrag), den falska huvudpersonen (som bl.a. låtsas ha utfört den riktiga 

huvudpersonens bragder) samt prinsessan/kungen (den eftersökta personen i sagan resp. 

                                                           
27 Se närmare under 4.1.3. 
28 Se Bilaga 2 (Tabell 2) för en beskrivning av denna och andra funktioner. 
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den som ger huvudpersonen svåra uppgifter att lösa). Propp menar att sagans funktioner 

kan fördelas mellan dessa roller och på så sätt grupperas i sju olika 

verksamhetsområden (ry. krugi dejstvija) – en per roll (ibid.: 72–73). För denna studie 

är det främst huvudpersonens verksamhetsområde som är av intresse. Men först är det 

på sin plats att redogöra för Propps definition av sagans huvudperson: ”Sagans hjälte29 

är den karaktär som antingen har blivit direkt drabbad av antagonistens handlingar i 

intrigens början (resp. upplever någon slags avsaknad), eller som har gått med på att 

eliminera en annan persons olycka eller avsaknad” (ibid.: 48). Det finns alltså, enligt 

Propp, två typer av huvudpersoner i ryska sagor, vilka i Propps verk benämns som 

sökaren och offret. Sökaren är den huvudperson som självmant ger sig av hemifrån för 

att hjälpa någon annan (t.ex. med att hitta en bortrövad person) eller hitta något som 

fattas hen själv (t.ex. en partner), medan offret är den huvudperson som ger sig av 

hemifrån mot sin vilja (t.ex. genom att hen blir fördriven eller bortrövad) (ibid.: 38). 

Enligt Propp kan skillnaden mellan dessa båda typer urskiljas rent strukturellt, i och 

med att huvudpersonens verksamhetsområde skiljer sig beroende på om sagans 

huvudperson är en sökare eller ett offer. Offrets verksamhetsområde utmärks enligt 

Propp av funktionerna Reaktion och Giftermål, och sökarens av Motaktion och Avfärd30 

(ibid.: 72–73, 37–38). 

 

4.1.2 Funktionernas former 

 

I sin redogörelse av varje enskild funktion i Morfologija skazki listar Propp de former i 

vilka funktionen kan påträffas i den ryska undersagan (ibid.: 29). Relationen mellan 

funktion, dess former och hur de tar sig uttryck i sagan kan illustreras på följande sätt: 

Funktionen Förbud kan förekomma både som ett förbud (form) – ”Gå inte ut i 

skogen!” (uttryck) – eller som en befallning (form): ”Ta med brodern ut i skogen!” 

(uttryck). Oavsett vilken form funktionen tar eller hur den manifesteras i texten är 

                                                           
29 I sin beskrivning av funktionerna använder Propp konsekvent termen ”hjälte” för att hänvisa till 

huvudpersonen, oavsett könstillhörighet (se t.ex. Propp 1969:38). Denna benämning undviks dock här av 

den anledningen att ”hjälte” och ”hjältinna” används i den här uppsatsen som beteckningar för manliga 

resp. kvinnliga huvudpersoner. 
30 Detta konstaterande förefaller motsägelsefullt, eftersom Propp i sin redogörelse av Avfärd hävdar 

motsatsen, d.v.s. att förekomsten av vederbörande funktion inte påverkas av huvudpersonstyp (ibid.: 40). 
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resultatet detsamma: karaktären som förbudet riktas mot går ut i skogen (och råkar ut 

för problem) (ibid.: 30–31). 

De funktionsformer som Propp fastställer är framförallt sådana som är utmärkande 

för ryska sagor31 och beaktas därför i denna undersökning.32 Dels eftersom de 

underlättar identifieringen av enskilda funktioner, men också för att de delvis 

åskådliggör hur funktionerna manifesterar sig i texten, vilket är av betydelse för att 

kunna besvara frågan om det finns en regelbundenhet i funktionernas uttryck som 

sammanfaller med huvudpersonens könstillhörighet. Detta kan bland annat 

demonstreras med en av Propps beskrivningar av Givarens första funktion (Д). Propp 

noterar nämligen att det finns en viss skillnad i hur manliga huvudpersoner prövas av 

givaren jämfört med kvinnliga. Hjältinnan testas oftast genom att utföra olika slags 

hushållssysslor för givaren, medan hjältens prövning ofta består i att inte döda givaren (i 

regel ett djur som hjälten har tagit sikte på) som ber om nåd (Propp 1984:186–187). Om 

dessa exempel däremot analyseras med hänsyn till de olika formerna av funktion Д, 

visar det sig att det handlar om två olika former: prövning (Д1) och vädjan om nåd (Д5) 

(Propp 1969:40–41). Fördelen med funktionsformerna är alltså att de ofta fungerar som 

kortfattade beskrivningar av funktionernas enskilda manifestationer. Därför tillämpas 

dessa former i textanalysen i denna studie och mer detaljerade redogörelser kommer 

enbart att presenteras i de fall då de vanliga funktionsformerna bedöms vara 

otillräckliga för att redogöra för hur funktionen tar sig uttryck i texten. I ovanstående 

fall skulle det betyda att Д1 skulle preciseras ytterligare ([hushållssysslor]) medan Д5 

(vädjan om nåd) skulle förbli okommenterad. 

 

4.1.3 Händelsekedjor och upprepningar 

 

Som redan nämnt i samband med följdprincipen fastställer Propp (1969:25) att sagans 

funktioner förekommer i samma ordningsföljd. Funktionerna bildar alltså ett 

                                                           
31 T.ex. kan funktionen Avsaknad manifestera sig som en situation där huvudpersonen behöver hitta ett 

ägg i vilket antagonistens död återfinns (a4). Med detta åsyftas sagor om Koščej Bessmertnyj (Koščej den 

Odödlige) (Propp 1969:37) – en antagonist i ryska sagor, vilken enbart kan dödas om huvudpersonen 

lyckas finna ägget som innehåller hans död (Zipes 2000:469; Haney 2015:119–120). 
32 Eventuella undertyper till dessa former inkluderas dock inte i den här uppsatsen. 
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kronologiskt skeende i vilket varje enskild funktion har sin förutbestämda plats, även 

om samtliga funktioner inte behöver förekomma i varje saga (Propp 1984:176).  

Samtidigt kan en enskild funktion förekomma mer än en gång i sagan. Detta beror på 

att sagor ofta består av fler än en händelsekedja (ry. chod) (Propp 1969:55). Begreppet 

används av Propp för att beskriva en serie av funktioner som i sig kan utgöra strukturen 

i en enklare saga. En sådan serie börjar alltid med en Illgärning eller Avsaknad33 och 

drivs därefter framåt genom en uppsättning av mellanliggande funktioner till dess slut 

(d.v.s. sagans upplösning), vilket i sin tur kan utgöras av funktioner som Giftermål, 

Eliminering eller Räddning (ibid.: 83).34 Om funktionen Illgärning eller Avsaknad 

dyker upp senare under sagans gång, innebär det alltså början på en ny händelsekedja 

inom samma saga (ibid.: 83). I de fall då två förekomster av Illgärning eller Avsaknad 

följer direkt efter varandra i sagan, ingår dessa i samma händelsekedja (ibid.: 86). 

Indelningen av funktioner i händelsekedjor beaktas i textanalysen i denna undersökning, 

men inte i den jämförande analysen. 

 

4.2 Jämförande analys 

 

Denna analys består främst av en jämförelse mellan de funktionsscheman som genereras 

av textanalysen. Detta innebär att samtliga funktionsscheman först sammanställs i en 

tabell, vilket ger en översikt av funktionsuppsättningarna i sagor med kvinnliga 

respektive manliga huvudpersoner. Denna tabell används sedan för att utreda vilka 

funktioner de två sagogrupperna har gemensamt, samt om det finns några funktioner 

som förekommer i den ena gruppen, men saknas i den andra (och vice versa). 

En liknande procedur gäller för den jämförande analysen av funktionernas 

manifestationer. I detta fall är det enbart de funktioner som är gemensamma för de båda 

sagogrupperna som behöver sammanställas i en tabell, eftersom syftet är att utreda ifall 

det finns en regelbundenhet i funktionernas uttryck som sammanfaller med 

huvudpersonens könstillhörighet. Till skillnad från den första jämförande tabellen 

                                                           
33 Illgärning/Avsaknad föregås egentligen av sju andra funktioner, men enligt Propp står dessa utanför 

sagans intrig (d.v.s. händelsekedja), som alltid inleds med Illgärning eller Avsaknad. Istället fungerar de 

första sju funktionerna (Bortavaro, Förbud, Överträdelse, Rekognoscering, Utlämning, Bedrägeri, 

Delaktighet) som en förberedande del till intrigen (se Bilaga 2). 
34 Se Bilaga 2 (Tabell 2) för funktionernas inbördes ordning inom en händelsekedja. 
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inkluderas här de preciseringar av enskilda funktioners manifestation som presenteras i 

textanalysen men som utesluts från sagornas slutliga funktionsscheman. 

Resultaten av både den första och andra delen i den jämförande analysen diskuteras 

därefter i kapitel 6. 

 

5. Analys 

 

I detta kapitel analyseras de tio sagorna som har valts ut för denna undersökning. 

Samtliga sagor presenteras med sin ryska titel, en synopsis av själva handlingen 

(tillsammans med hänvisningar till både den ryska originaltexten och dess engelska 

översättning) samt ett schema över de funktioner som har kunnat identifieras i sagan. 

Eftersom en sammanfattning vanligtvis tar fasta på de händelser som för en berättelses 

handling framåt, kan funktionerna (som de har identifierats vid närstudien i denna 

undersökning) presenteras redan i sagornas synopsis. Funktionerna markeras med sina 

symboler,35 vilka anges inom parantes efter de handlingar som bedöms vara funktioner 

(t.ex. Д). I den mån det är möjligt kommer funktionens form att fastställas (t.ex. Д1), 

och i de fall där funktionens manifestation behöver preciseras ytterligare, återfinns 

preciseringen inom hakparantes efter varje funktionssymbol (t.ex. Д1 [hushållssysslor]). Ifall 

valet av funktion, form eller preciseringen av dess uttryck i texten inte framkommer 

tillräckligt tydligt av sagans synopsis, markeras beteckningen i fråga med röd färg (t.ex. 

Д1 [hushållssysslor] om det handlar om preciseringen, eller Д1 om det handlar om valet av 

form) och kommenteras efter funktionsschemat.36 Om det finns något som avviker i 

sagans struktur, eller om något behöver problematiseras eller diskuteras ytterligare 

beträffande sagan, tas även det upp efter funktionsschemat. Notera att eventuell 

uppdelning av funktioner i olika händelsekedjor har tagits i beaktande i denna analys 

och redovisas i sagornas funktionsscheman. Varje funktionsschema demonstrerar 

därmed hur många händelsekedjor som har identifierats i sagan (t.ex. I, II, III) samt 

                                                           
35 En översikt över samtliga funktioner som de anges av Propp (1969) återfinns separat i Bilaga 2 (Tabell 

2). Där presenteras även de benämningar och symboler som är specifika för varje funktion och som 

används i den här uppsatsen för att hänvisa till enskilda funktioner. 
36 I de fall där sagorna citeras används Norbert Gutermans engelska översättning (Afanas’ev 1945) utöver 

den ryska originaltexten. Att en engelsk översättning används beror på att samtliga sagor som är av 

intresse för denna undersökning finns samlade i Gutermans volym – förutom 3.2.2. Zakljatyj carevič (Den 

förtrollade prinsen). Eventuella citat från denna saga översätts därför till svenska av uppsatsförfattaren. 
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deras position i förhållande till varandra och sagans helhet. Ett tankstreck (–) markerar 

att en händelsekedja avbryter en annan mitt i, medan en klammerparentes (}) markerar 

att en serie funktioner delas av flera händelsekedjor (t.ex. då två händelsekedjor har ett 

gemensamt slut). Observera att denna indelning av funktioner i händelsekedjor inte 

beaktas i den jämförande analysen av sagornas funktionsscheman.   

 

5.1 Analys av sagor med kvinnliga huvudpersoner 

 

5.1.1 Belaja utočka (Den vita anden)  

 

En nygift prins blir tvungen att ge sig av hemifrån (e3 [partner]) och får sin hustru att lova 

att hon inte ska gå ut eller tala med andra medan han är borta (б1 [gå ut] [tala med andra]). 

Trots löftet lockas prinsessan ut på en promenad av en kvinna (г1 [gå ut] g1 [gå ut] b1 [gå ut] 

[tala med andra]), som föreslår att prinsessan ska ta sig ett dopp (г1 [bada]). När detta sker (g 1 

[bada]), förvandlar hon prinsessan till en vit and (A11 [djurskepnad]). Häxan klär sedan ut sig 

till prinsessan (A12) och välkomnar hem prinsen. Under tiden får den vita anden tre 

ungar som växer upp till människopojkar. Anden förbjuder dem att leka i närheten av 

prinsens slottsgård (б1 [gå ut]), men de lyder inte henne (b1 [gå ut]) och häxan får på så sätt 

vittring på barnen. Denna lockar till sig pojkarna med mat och dryck, innan hon nattar 

dem (г3 [sömn]). Därefter, när hon tror att de sover, bereder hon sig för att döda dem. Och 

fastän den minste av bröderna (den ende som inte somnat) (g3 [sömn]) först lurar häxan att 

de alla är vakna, lyckas häxan till slut döda de två sovande bröderna (A14). När den vita 

anden hittar sina döda söner på slottsgården dagen därpå, stämmer hon upp i en 

klagosång (B7) som uppmärksammas av prinsen.37 Han beordrar att fågeln ska fångas 

in, och när han får tag på den förvandlas anden tillbaka till kvinna (Л8). Sönerna 

återupplivas (Л9) med ett magiskt hjälpmedel, vilket leder till att familjen förenas (c2). 

Häxan knyts fast vid en häst och skickas iväg med denna, vilket vållar hennes död (H 

[avrättning]) (Afanas’ev 1985:258–259; Afanas’ev 1945:342–345). 

                                                           
37 Det bör noteras att trots att funktionen B (Förmedling) används här för att underrätta prinsen om 

Illgärningen (A14), och trots att han är den som upphäver resultaten av antagonistens illgärningar (Л – 

Eliminering), fungerar inte prinsen som en ny huvudperson i sagan, utan snarare som en medhjälpare. 

Detta beror på att hans handlingar fortfarande ingår i samma händelsekedja med vilken sagan började (se 

Funktionsschema I) och i vilken prinsessan utgör huvudpersonen. Därtill ingår Eliminering i 

medhjälparens verksamhetsområde och inte i huvudpersonens (Propp 1969:72). 



25 
 

 

Funktionsschema 1: ”Belaja utočka” 

I e3 б1 г1 g1 b1 г1 g 1 A11
12

    } Л8
9 c2 H  

II    – б1 b1 г3 g3 A14 B7  

 

g1 b1 – I det här fallet har samma handling en dubbel betydelse beträffande funktioner: i 

och med att huvudpersonen låter sig övertalas av antagonisten (g1), överträds också 

förbudet (b1).38 

 

б1 [gå ut] – Här har samma precisering valts som i första förbudet, trots att barnen (till 

skillnad från prinsessan i det första förbudet) redan befinner sig utomhus: 
  

[...] стали они по реченьке ходить, злату рыбку ловить, [...] да выскакивать на бережок, да 

поглядывать на лужок. «Ох, не ходите туда, дети!» — говорила мать. 39 (Afanas’ev 1985:258) 
 

Anden förbjuder alltså sina ungar att gå ut på ängen (som i sin tur leder fram till 

slottsgården), men liksom i det första förbudet handlar det i grund och botten om att 

lämna en trygg plats (slottet, flodens vatten och stränder) mot en otrygg (området 

utanför slottet, ängen). 

 

5.1.2 Zakljatyj carevič (Den förtrollade prinsen) 

 

En köpman ska åka iväg på en handelsresa och frågar sina döttrar vilka gåvor han ska 

införskaffa åt dem. Två av döttrarna ber om nya plagg, medan den tredje och yngsta ber 

om en särskild blomma (a6 [växt]). Köpmannen letar efter blomman och hittar den till slut 

i en slottsträdgård. När han plockar blomman uppenbarar sig en drake och anklagar 

köpmannen för att styra och ställa i dess trädgård. Draken förlåter honom på ett villkor: 

att den ska få den första personen som köpmannen möter vid sin hemkomst (x) – vilket 

blir den yngsta dottern, som därmed får bo i slottet hos draken (A8
 A16 ↑). På dagarna är 

hon ensam och allt hon önskar dyker upp framför henne på magiskt vis. Draken 

uppenbarar sig bara om nätterna, och för varje natt ber han flickan att bädda honom en 

                                                           
38 Ett fenomen som är likt den assimilation som kan förekomma bland funktioner (Propp 1969:63). Se 

5.1.4 för en närmare förklaring av fenomenet assimilation. 
39 “[...] they began to swim on the little stream, to catch little goldfish, [...] and to jump up on the banks 

and look at the meadows. ‘Oh, don’t go there, my children,’ the mother said.” (Afanas’ev 1945:342) 
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säng allt närmare hennes egna, tills han på tredje natten ber om att få sova i samma säng 

som hon (З [lydnad]). Flickan infriar hans önskemål (Р [lydnad]), och dagen därpå låter 

draken henne hälsa på sin far, men på ett villkor: att hon ska återvända innan kvällning, 

annars skulle draken dö av sorg (б1 [överskrida tidsgräns]). Flickan åker hem till fadern och 

berättar om livet på slottet. När hennes systrar får höra att hon är omgiven av lyx blir de 

så avundsjuka att de lurar henne att stanna hos dem över natten (г1 g1 b1 [överskrida 

tidsgräns]). När flickan återvänder till slottet dagen efter hittar hon draken död (A14 

[självmord]). Hon börjar gråta och kysser draken. Draken återupplivas då (Л9) och 

förvandlas till en vacker yngling (Л8) som säger sig ha varit en förtrollad prins. Flickan 

och prinsen gifter om sig (c2) (Afanas’ev 1985:283–285). 

 

Funktionsschema 2: ”Zakljatyj carevič” 

I a6  

II   x A8
16 ↑ З Р 

III   б1 г1 g1 b1 A14 Л9
8 c2

 

 

A16
 – Här tolkas illgärningen främst utifrån sagans sista funktion. Trots att antagonistens 

fordran i början av sagan kan tolkas som ett hot om tvångsäktenskap, är det framförallt 

funktionen c2 (”они [...] перевенчались”40) som klargör att huvudpersonen faktiskt 

ingår äktenskap med antagonisten när hon tvingas leva med den. 

 

З [lydnad] – Handlingen skulle i detta fall kunna interpreteras som en prövning. Dock följs 

inte handlingen av att ett Magiskt hjälpmedel erhålls, varför den har interpreterats som 

en Svår uppgift.41 Att manifestationen av funktionen preciseras som lydnad, beror i sin 

tur på att den svåra uppgiften framförs som en order som huvudpersonen sedan 

verkställer: 
 

«Здравствуй, красная девица! Постели-ка мне постель возле этой двери». Красная девица 

постлала ему постель возле двери, а сама легла на кроватке.42 (Afanas’ev 1985:284) 

 

                                                           
40 ”De [...] vigde om sig.” 
41 Här har alltså följdprincipen använts för att definiera funktionen. 
42 ”’God kväll, sköna jungfru! Bädda mig en säng vid din dörr.’ Den sköna jungfrun bäddade honom en 

sängplats vid dörren och lade sig själv på bädden.” 
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5.1.3 Soplivyj kozel (Den snoriga geten) 

 

Tre systrar tillbringar natten i ett nybyggt hus och drömmer om den man de ska gifta sig 

med i framtiden. När deras far hör talas om att den yngsta hade drömt att hon ska gifta 

sig med en get, förbjuder han henne att gå ut (б1 [gå ut]). Men hon gör det ändå (b1 [gå ut]) 

och blir då bortrövad av en snorig getabock som för henne till sitt hem (A1 A16). Där 

börjar flickan torka getens snor och dregel, och nästa dag uppmanas hon att städa. När 

hon får höra att man planerar en fest hemma hos fadern, ordnar geten så att flickan kan 

delta. Själv förvandlar den sig till en vacker yngling och dyker upp som en spelman på 

festen, där han retar flickan för att hon är gift med en snorig get (Д1 [hushållssysslor] 

[tålamod]). Flickan örfilar honom och återvänder hem (Г1 [hushållssysslor] [tålamod]), där geten 

redan väntar på henne. Hon börjar återigen torka snor och dregel, och dagen efter får 

hon städa. Även denna dag hålls det en fest hos fadern, och samma sak händer som 

tidigare – flickan åker till festen, på vilken geten uppenbarar sig i form av en ung 

spelman som retar henne (Д1 [hushållssysslor] [tålamod] Г1[hushållssysslor] [tålamod]). På den tredje 

dagen upprepas samma händelser (Д1 [hushållssysslor] [tålamod]), men den här gången, efter att 

flickan örfilat spelmannen och återvänt hem (Г1 [hushållssysslor] [tålamod]), hittar hon bara ett 

getskinn där (Z5 [skinn]). Hon bränner getskinnet och förblir på så sätt gift med en vacker 

yngling (Л8) istället för en get (Afanas’ev 1985:285–286; Afanas’ev 1945:200–202). 

 

Funktionsschema 3: ”Soplivyj kozel”  

I б1 b1 A1
16 Д1 Г1 Z5 Л8

 

 

A16 – Denna form har valts dels för att huvudpersonen förutser ett äktenskap med 

antagonisten i sin dröm, dels för att det förtydligas i sagans slut att de redan är gifta: 
 

Полетела шкурка в печь очутилась меньшая купеческая дочь замужем не за козлом, а за 

добрым молодцом [...].43 (Afanas’ev 1985:286 – ej fetstil i originalet) 

 

Д1 [hushållssysslor] [tålamod] – Trots sin placering i sammanfattningen refererar den här 

funktionen till samtliga handlingar som huvudpersonen tvingas göra hemma hos 

                                                           
43 ”She flung the goatskin into the stove – and the merchant’s youngest daughter found herself married 

not to a goat but to a handsome youth […].” (Afanas’ev 1945:202 – ej fetstil i originalet) 
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antagonisten (torka snor och dregel, städa m.m.) utöver det tålamod som prövas av 

antagonisten på festen. Samma gäller för Г1 som följer efter. 

 

Egentligen är alla de prövningar som huvudpersonen genomgår under de tre dagarna 

hos antagonisten enbart upprepningar av funktionerna Д och Г, och kan därför ses som 

delar i en enda, lång prövning – särskilt med tanke på att de leder fram till endast ett 

belöningstillfälle (Z5).44 Av den orsaken har dessa upprepningar förbisetts i 

funktionsschemat, fastän de finns angivna i sagans sammanfattning. Liknande fall 

hanteras på samma sätt i analyserna som följer. 

 

5.1.4 Zolotoj bašmačok (Den gyllene skon) 

 

Fadern i en familj med två döttrar köper en fisk till vardera dottern. Den äldsta äter upp 

sin fisk, medan den yngsta släpper ner sin i en brunn (Д5
 Г5). Modern, som ogillar den 

yngsta dottern, klär upp den äldsta och tar med sig denna till gudstjänsten, medan den 

andra flickan beordras att stanna hemma och göra en uppgift innan deras hemkomst (З 

[skala sädeskorn]). Den yngsta dottern beklagar sig för fisken i brunnen, som uppmanar 

henne att klä upp sig och gå på gudstjänsten, och lovar därtill att uppgiften ska utföras 

(Z9). Flickan gör som fisken sagt. Under gudstjänsten känner hennes mor inte igen 

henne (X) och när de träffas hemma (Р [skala sädeskorn]) efteråt berättar modern om den 

vackra flickan som var närvarande under mässan, utan att inse att det var sin yngsta 

dotter hon hade sett. Nästa dag upprepas samma sak: den yngsta lämnas hemma med en 

uppgift (З [skala sädeskorn]), fisken lovar att utföra den så att hon kan gå på gudstjänsten (Z9 

X Р [skala sädeskorn]). Under mässan får en prins syn på henne och för att ta reda på vem 

hon är smyger han in kåda under hennes sko, så att den fastnar och lämnas av flickan 

när hon går hem (K2 [sko]). Prinsen använder sedan denna sko för att hitta sin framtida 

hustru: den som skon tillhör (З [skoprovning]). Skon visar sig inte passa någon annan än 

den yngsta dottern i den ovannämnda familjen (Р [skoprovning] У [skoprovning]), vilket leder 

                                                           
44 Det bör nämnas att det är möjligt för en sagokaraktär att utföra funktioner som vanligtvis förekommer i 

samband med olika roller, d.v.s. att en karaktär kan omfatta flera verksamhetsområden (Propp 1969:73–

74). Geten i denna saga fungerar därmed både som antagonist och givare (vilken mot sin vilja förser 

huvudpersonen med det magiska hjälpmedlet). 
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till ett giftermål mellan henne och prinsen (С*
*) (Afanas’ev 1985:316–317; Afanas’ev 

1945:44–46). 

 

Funktionsschema 4: ”Zolotoj bašmačok” 

I Д5 Г5 З Z9 X Р З Z9 X Р K2 З Р У С*
* 

 

Д5 – Att en saga inleds med Givarens första funktion är ett vanligt avsteg från den 

generella funktionsordningen – något som Propp också diskuterar i sitt arbete.45 Det är 

inte heller någon tvekan att det rör sig om Givarens första funktion i det här fallet. Den 

scen som spelas upp innan huvudpersonen släpper lös fisken är typisk för denna 

funktion, med en givare som ber om att bli frisläppt och också påstår sig komma till 

nytta för huvudpersonen ifall den blir det (Propp 1969:45): 
 

«Матушка рыбка! Скушать ли тебя или нет?» «Не кушай меня, — говорит рыбка, — а пусти 

в воду; я тебе пригожусь».46 (Afanas’ev 1985:316) 

 

Givaren i den här sagan spelar också rollen som medhjälpare, då den erbjuder 

huvudpersoner sina tjänster senare under sagans gång (Z9). Detta är ett vanligt fenomen i 

ryska sagor vad gäller ”tacksamma djur” (Propp 1969:73). 

 

С*
* – Enligt Propp innebär Giftermål med en kunglighet alltid en tronbestigning – 

oavsett om det sker direkt i sagan (att huvudpersonen får halva riket) eller senare (att det 

är underförstått att huvudpersonen så småningom kommer att få styra över riket) (Propp 

1969:59). Denna regel följs också i föreliggande analys, oberoende av huvudpersonens 

könstillhörighet eller den berörda kunglighetens placering i tronföljdsordningen.47 

 

Det bör nämnas att ingen Illgärning eller Avsaknad har kunnat påträffas i sagan, trots att 

dessa utgör inledningen till alla sagointriger enligt Propp (Propp 1969:33–36, 83). En 

                                                           
45 Propp kallar det för “omvänd ordningsföljd” där funktionerna Д Г Z föregår Illgärningen och utrustar 

huvudpersonen med ett hjälpmedel som hen kan använda för att klara av kommande prövningar eller 

olyckor (Propp 1969:97). Men det finns även andra exempel på att funktioner kan byta plats med 

varandra, som att Förföljelse kan komma före Kamp och dylikt (Propp 1969:97–98). 
46 ”’Little mother fish, what shall I do with you?’ ‘Do not eat me,’ said the fish, ‘but put me into the 

water; I will be useful to you.’” (Afanas’ev 1945:44) 
47 Jämför t.ex. med sagan under 5.2.4 i vilken hjälten gifter sig med den yngsta prinsessan i 

kungafamiljen. Trots att sannolikheten är liten att detta giftermål skulle leda till tronbestigning används 

funktionsformen С*
* för att beskriva det. 
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möjlig förklaring till detta kan vara assimilation – ett begrepp som Propp använder för 

att beskriva ett fenomen där en funktion används i form av en annan. Propp noterar 

bland annat att Svår uppgift har en tendens att assimileras och kan exempelvis användas 

i egenskap av Förmedling (en kungs rop på hjälp kan t.ex. framföras genom att kungen 

ger omgivningen en svår uppgift att hitta lösningen på) (Propp 1969:61–64). Eftersom 

intrigen i föreliggande saga kan påstås börja med den första Svåra uppgiften (eftersom 

denna försätter huvudpersonen i svår sits och får medhjälparen att komma till 

undsättning) kan detta mycket väl vara ett fall av assimilation (З=A).48  

 

5.1.5 Kosoručka (Den armlösa flickan) 

 

Ett syskonpar blir föräldralöst (e2 [äldre]), varpå brodern gifter sig. Varje dag innan han 

går hemifrån ber han sin syster att se efter hemmet, istället för sin hustru. Frun blir 

förnärmad, börjar förstöra saker i hemmet och skyller förödelsen på systern (г3 

[anklagelse]). Brodern har överseende med allt, ända tills hustrun dödar deras nyfödda barn 

och säger att det var systerns verk (г3 [anklagelse]). Då lurar han med sig sin syster till 

skogen (g3 [anklagelse] г1 [gå ut] g1 [gå ut]), hugger av hennes armar (A6 [armar]) och lämnar 

henne där (A9). Systern vandrar och hittar till slut fram till en stad (↑), där hon gifter sig 

med sonen till en köpman (С*). Efter ett par år ger han sig av (e3 [partner]) till den provins 

där hans svåger bor, och när hans armlösa hustru får barn skickas det ett brev till honom 

med nyheten. Dock hinner svägerskan byta ut brevet mot ett annat, där det står att frun 

har fött en varelse som inte är mänsklig (г3 [desinformation]). Köpmanssonen skriver tillbaka 

att ingenting får göras med barnet, men återigen utväxlar svägerskan brevet mot ett 

annat – denna gång med en order om hustruns fördrivning (г3 [desinformation]), varefter 

denna körs bort tillsammans med sitt nyfödda barn (g3[desinformation] A9). Hon vandrar (↑) 

tills hon kommer fram till en brunn, i vilken hon råkar tappa barnet. När en förbigående 

gammal man frågar henne varför hon gråter, förklarar den armlösa att hon inte kan nå 

sonen eftersom hon saknar armar. Mannen föreslår att hon ändå ska försöka (З [försök att 

göra det omöjliga]) och när hon gör det (Р [försök att göra det omöjliga]) får hon tillbaka sina armar 

och kan ta upp sitt barn ur brunnen. Efter denna händelse kommer hon till ett hus där 

                                                           
48 Samtliga fall av assimilation som påträffas vid analysen i föreliggande undersökning markeras inte i 

sagornas funktionsscheman, eftersom det är själva funktionen som är av betydelse för studien – inte 

vilken position den har eller vilken roll den spelar i sagan. 
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både hennes make, bror och svägerska befinner sig (↓). De släpper in henne i tron om att 

hon är en tiggerska (X) och ber henne berätta en saga. Då berättar hon sin livshistoria 

och avslöjar på så sätt sanningen om sig själv (У [sagoberättande]) och om svägerskans svek 

(O [demaskering]). Svägerskan knyts fast vid en häst och skickas iväg med denna, vilket 

vållar hennes död (H [avrättning]). Familjen återförenas (c2) (Afanas’ev 1985:289–292; 

Afanas’ev 1945:294–299). 

 

Funktionsschema 5: ”Kosoručka” 

I        e2 г3 g3 г1 g1A6
9 ↑ С* 

 

II   e3 г3 g3 A9 ↑ З Р ↓ X У O H c2 

 

З [försök att göra det omöjliga] – Här definieras handlingen som Svår uppgift istället för 

Givarens första funktion eftersom armarna inte verkar fungera som ett magiskt 

hjälpmedel i sagan (utöver att lösa den svåra uppgiften som går ut på att ta upp barnet ur 

brunnen) – utan snarare som en belöning.49 

 

5.2 Analys av sagor med manliga huvudpersoner 

 

5.2.1 Roga (Horn) 

 

En prinsessa plågas av en drake (A18). När en daglönare påstår sig kunna rädda henne, 

uppmanas han av andra att söka upp kungen (B2 C ↑), som lovar att daglönaren ska få 

gifta sig med prinsessan om han lyckas. Daglönaren överlistar draken i kortspel (Б3), 

dödar den (П3) och gifter sig med prinsessan (Л4 [partner] С*
*). Denna tröttnar dock snart 

på honom och beordrar sina tjänare att döda honom (A13). Dessa förbarmar sig över 

daglönaren och släpper ut honom i skogen (B6). Där stöter han på två män som tvistar 

över hur de ska fördela tre magiska föremål mellan sig (Д6). Daglönaren lurar dem (Г6 

[vilseledning]) och stjäl föremålen (Z8 [magiskt föremål]). Men hjälp av dem återvänder han till 

staden (R1) och bjuder in kungen och prinsessan till middag. De känner inte igen 

daglönaren (X), så han tar med sig prinsessan tillbaka till skogen (Л1 [bortförande]) och 

                                                           
49 Följdprincipen har alltså haft ett företräde vid definitionen av denna funktion, fastän sagans struktur gör 

här ett avsteg från den generella funktionsordningen. Detta eftersom Svår uppgift tenderar att dyka upp på 

avvikande positioner i händelsekedjan, inte minst p.g.a. assimilation. 
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berättar vem han är (У [erkännande]). Prinsessan väntar tills han har somnat (g3 [sömn]), 

varefter hon tar de magiska föremålen och ger sig av (A2). När mannen vaknar och 

upptäcker att hon är borta, börjar han vandra genom skogen. På sin vandring hittar han 

två äppelträd (Z5 [frukt]). När han äter äpplen från det ena trädet växer det ut horn på 

honom (Z7 [frukt]). Äpplen från det andra trädet får däremot hornen att försvinna och 

förvandlar honom till en vacker yngling (Т1). Han återvänder till staden (↓ X) och låter 

prinsessans fula tjänarinna äta ett av de bra äpplena. När prinsessan ser vilken skönhet 

hennes tjänarinna blivit vill hon också ha ett sådant äpple, men det hon får ger henne 

horn. Daglönaren erbjuder sig att göra henne vacker igen, men först pryglar han henne 

(H [prygel]) och berättar att han är hennes make (У [erkännande]). Prinsessan lämnar tillbaka 

de magiska föremålen (Л1 [bedrägeri] [prygel]) och får ett av de bra äpplen i gengäld, varefter 

de fortsätter att leva tillsammans (c2) (Afanas’ev 1985:44–50; Afanas’ev 1945:292–

294).  

 

Funktionsschema 6: ”Roga” 

I     A18 B2 C ↑ Б3 П3 Л4 С*
*  

II  A13 B6 Д6 Г6 Z8 R1 X Л1 У 

III    g3 A2 Z5
7 Т1 ↓ X H У Л1c2 

 

A18 – Egentligen är det ingenting i texten som direkt uttrycker att illgärningen 

manifesteras som vampirism eller ett nattligt plågande. Emellertid visar verbets form 

(obestämt rörelseverb) att det rör sig om en handling som upprepas regelbundet: 
 

Узнал он, что к царской дочери змей летает [...].50 (Afanas’ev 1985:44 – ej fetstil i originalet) 
 

Denna handling interpreteras därmed som A18 eftersom det är den enda form av 

Illgärning som antyder att handlingen sker över en längre tid. 

 

П3 – Antagonistens död är här ett direkt resultat av huvudpersonens vinst i kortspel: 
 

                                                           
50 ”He learned that a dragon was haunting the king’s daughter […]” (Afanas’ev 1945:292 – ej fetstil i 

originalet). Verbformens nyans har uppenbarligen observerats i översättningen, då översättaren har valt 

att översätta ”летать” (flyga) till ”haunt” (ofta besöka, hemsöka). 
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«Давай, — говорит змей, — играть на кожу: кто проиграет, с того кожу долой». [...] 

Проиграл змей; как вцепился ему батрак железными когтями в кожу — так всю и снял! 

Змей тут же издох.51 (Afanas’ev 1985:44) 

 

Л4 [partner] – I det här fallet är äktenskapet mer än funktionen Giftermål – det är också 

huvudpersonens förvärv för att ha dräpt antagonisten (Propp 1969:51). 

 

Л1 [bortförande] – I denna form av Eliminering kan huvudpersonen använda sig av samma 

knep som en antagonist för att erhålla det hen vill ha (Propp 1969:51). Detta fall utgör 

inget undantag, då huvudpersonen rövar bort prinsessan: 
 

[Он] стал показывать царевне ковер-самолет, а сам потихоньку взял скатерть-самобранку да 

толкнул царевну на ковер и велел ему снести себя в темный лес.52 (Afanas’ev 1985:45) 

 

Л1[bedrägeri] [prygel] – Att huvudpersonen erhåller sina magiska hjälpmedel interpreteras i 

det här fallet som resultatet av det bedrägeri (fel äpple) och det prygel som han utsätter 

antagonisten för. Här har det sistnämnda alltså definierats som en del av funktionen 

Eliminering, utöver att vara en manifestation av Bestraffning.53 Detta främst eftersom 

pryglet skildras som ett steg mot huvudpersonens mål (att ta tillbaka sina hjälpmedel): 
 

На другой день приходит батрак к царевне и сказывает, что он может сделать ее опять 

красавицей. Та зачала его просить. Он велел ей идти в баню; там раздел ее донага да так 

железными прутьями отпотчевал, что надолго не забудет! [...] царевна спокаялась, 

возвратила ему и ковер-самолет и скатерть-самобранку [...].54 (Afanas’ev 1985:45) 

 

 

 

 

 

                                                           
51 ”’Now,’ said the dragon, ’let us play for our skins; whoever loses will have his skin torn off.’ […] the 

dragon lost; the laborer immediately plunged his iron claws into the dragon’s skin and tore it off. The 

dragon died on the spot.” (Afanas’ev 1945:292) 
52 ”[He] led the princess to the flying carpet, quietly took the tablecloth, pushed the princess onto the 

carpet, and ordered it to fly into a dark forest.” (Afanas’ev 1945:293) 
53 Detta är alltså ytterligare ett exempel på en handling som har en dubbel betydelse i fråga om funktioner 

(se 5.1.1). 
54 ”Next day the laborer came to the princess and told her that he could turn her back into a beauty. She 

implored him to do so. He told her to go into the bath chamber; there he undressed her and belabored her 

so severely with iron rods that he was sure that she would remember it for a long time. […] The princess 

repented, gave him back his flying carpet and his magic tablecloth […].” (Afanas’ev 1945:294) 
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5.2.2 Divo divnoe, čudo čudnoe (Det underliga undret, det mirakulösa miraklet) 

 

En köpman frågar sin hustru vilken gåva han ska införskaffa åt henne på sin 

handelsresa. Frun ber honom att köpa ett underverk till henne (a3 В4). I ett främmande 

land (C ↑) träffar köpmannen på en man (Д2) för vilken han bekänner att han inte kan 

hitta det under som hans hustru hade bett honom om (Г2), varpå mannen säger sig ha ett 

underverk till salu. Det visar sig vara en gås som man kan steka, äta, och om man 

samlar dess ben efter måltiden, transformeras de till en livs levande gås igen. 

Köpmannen köper gåsen (Z4 [djur]), återvänder hem (↓) och förklarar för sin hustru att 

med den här gåsen kan de nu äta stek varje dag utan att slösa en enda krona. När 

köpmannen ger sig iväg för att arbeta, besöks hustrun av sin älskare. Hon erbjuder sig 

att tillaga en stek (Ф [anspråk på hjälpmedel]), men när hon ber gåsen att sätta sig i stekpannan 

vägrar den. Köpmannens fru blir då så arg att hon slår gåsen med stekpannan, vilket 

resulterar i att både hon och gåsen fastnar vid denna. Älskaren försöker hjälpa henne att 

komma loss, men fastnar även han. Gåsen drar då med sig dem båda till basaren, och 

alla som försöker hjälpa dem att komma loss förblir fästa vid gruppen. Köpmannen 

uppenbarar sig och kräver att frun ska erkänna allt, annars får de förbli fast vid gåsen för 

alltid. Hon bekänner sin skuld (O [bekännelse]) och köpmannen delar på dem. Sedan 

pryglar han både sin fru och älskaren (H [prygel]) (Afanas’ev 1985:241–242; Afanas’ev 

1945:13–15). 

 

Funktionsschema 7: ”Divo divnoe, čudo čudnoe” 

I a3 В4 C ↑ Д2 Г2 Z4 ↓ Ф O H 

 

Ф [anspråk på hjälpmedel] – Handlingen skulle i detta fall kunna interpreteras som en 

Illgärning i form av otrohet (även om någon sådan aldrig behandlas av Propp). Dock 

involverar handlingen aldrig huvudpersonen (han ger sig varken iväg eller tvingas ut på 

ett sökande) och påbörjar därför inte en ny intrig, vilket annars är karakteristiskt för 

Illgärning. Istället har Oförtjänta anspråk valts för att definiera denna handling. Den 

falska huvudpersonen spelas här av hustrun, vilken (i och med ansatsen att använda sig 

av gåsen för att främja sina egna syften) gör ett oberättigat anspråk på huvudpersonens 

hjälpmedel. 
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5.2.3 Nesmejana-carevna (Prinsessan som aldrig log) 

 

Prinsessan Nesmejana har allt man kan önska sig men varken ler eller skrattar (a6 

[glädje]). Kungen bestämmer att den som lyckas roa hans dotter får gifta sig med henne 

som belöning (З [roa]), men trots att många försöker är det ingen som lyckas. I staden 

lever också en arbetare. I slutet av året erbjuder hans husbonde honom en säck med 

pengar för hans flit, men arbetaren tar endast ett mynt för att inte förarga Gud, och till 

och med det myntet råkar han tappa i en brunn (Д1 [arbete] Г1
neg

[arbete] Z1
neg

[materiell 

värdesak]). Arbetaren antar att Gud inte tycker att han jobbar hårt nog för att förtjäna 

pengar (Д1 [arbete]), så nästa år arbetar han ännu ihärdigare (Г1
neg

[arbete]) – men i slutet av 

året händer samma sak: han tar bara ett mynt ur husbondens säck och råkar tappa det ner 

i brunnen (Z1
neg

[materiell värdesak]). Tredje året är arbetaren ännu flitigare i sitt arbete (Д1 

[arbete] Г1 [arbete]) och den här gången lyckas han inte bara att hålla kvar myntet, utan ser 

också att de förlorade mynten har flutit upp till ytan i brunnen (Z1 [materiell värdesak]). 

Arbetaren tar pengarna och ger sig av (↑). Under sin färd träffar han på tre djur som ber 

honom om pengar (Д7 [materiell värdesak]) och till vilka han ger bort sina mynt (Г7 [materiell 

värdesak]). Senare hamnar han framför ett slottsfönster i vilket prinsessan Nesmejana 

sitter. När hon tittar på arbetaren blir han så förlägen att han svimmar och faller ner i 

leran. Då rusar de tre djuren fram för att hjälpa honom (Z9) och deras upptåg får 

prinsessan att skratta (Р [roa]). Arbetaren förs till kungen och inför denne förvandlas han 

till en vacker yngling (T1), varpå kungen låter prinsessan gifta sig med honom (С*
*) 

(Afanas’ev 1985:332–333; Afanas’ev 1945:360–363). 

 

Funktionsschema 8: ”Nesmejana-carevna” 

I  a6 З Д1 Г1
neg

 Z1
neg Д1 Г1

neg
 Z1

neg Д1 Г1 Z1 Д7 Г7 Z9 Р T1 С*
* 

 

З [roa] – Detta är ett exempel på assimilation, där funktionen Svår uppgift används i 

egenskap av В1, det vill säga rop på hjälp från en kung (Propp1969:64). 

 

Д1 [arbete] – Givaren som prövar huvudpersonen är i detta fall inte en annan karaktär i 

sagan. Huvudpersonen upplever istället att han prövas av Gud, vilket bland annat 

demonstreras i hans reaktion då hans mynt faller ner i brunnen: 
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«Все, — говорит, — бог посылает; господь знает, кому что давать: кого деньгами наделяет, 

у кого последние отнимает. Видно, я худо рачил, мало трудился, теперь стану усердней!»55 

(Afanas’ev 1985:332) 

 

Z1 [materiell värdesak] – Trots att de vanligtvis saknar magiska egenskaper, är materiella 

värdesaker ett vanligt uttryck för denna form av funktionen Magiskt hjälpmedel erhålls 

(Propp 1969:44). 

 

5.2.4 Nočnye pljaski (Den nattliga dansen) 

 

En kung vill veta var hans döttrar tar vägen varje natt (A18) och varför de alltid 

återvänder med sina skor utnötta. Han meddelar att den som lyckas lösa gåtan ska få 

gifta sig med sin favoritprinsessa (З [lösa gåta]). Den enda som vågar åta sig uppgiften är 

en adelsman. När denne undrar hur han ska lösa gåtan råkar han på en gumma, för 

vilken han berättar om sitt bekymmer (Д2 Г2). Hon ger honom en osynlighetsmössa (Z1 

[magiskt föremål]) och säger att prinsessorna kommer att försöka ge honom sömnmedel 

under natten. När det blir natt händer precis det som gumman förutsagt (г3 [sömn]). 

Adelsmannen låtsas sova för att lura prinsessorna. Dessa öppnar upp en passage till det 

underjordiska riket där den fördömda konungen regerar. Adelsmannen gör sig osynlig 

och följer efter dem (R5 [passage]). På vägen till den fördömde konungens palats plockar 

han en gyllene blomma (Z5 [växt]). Framme i palatset håller konungen en bal. Medan 

prinsessorna dansar så mycket att deras skor slits ut, stjäl adelsmannen en bägare (Z8 

[föremål]). När balen är slut återvänder de hem och morgonen därpå talar adelsmannen om 

för kungen var de har varit (Р [lösa gåta]) och presenterar blomman och bägaren som bevis 

(У [bevis]). När prinsessorna ställs mot väggen erkänner de allt (O [bekännelse]) och 

adelsmannen får gifta sig med den yngsta av dem (С*
*) (Afanas’ev 1985:333–334; 

Afanas’ev 1945:224–226). 

 

Funktionsschema 9: ”Nočnye pljaski” 

I A18 З Д2 Г2 Z1 г3 R5 Z5
8 Р У O С*

* 

                                                           
55 ”’God sends us everything,’ he said. ‘The Lord knows what to give to whom: some he endows 

generously with money, from others he takes the last penny. I must have been careless and worked badly. 

Henceforth I shall be more zealous.’” (Afanas’ev 1945:361) 
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A18 – Trots att det är prinsessorna själva som ger sig iväg till den fördömde konungen 

varje natt, tolkas denna handling som ett nattligt plågande. Detta val grundar sig på 

samma premisser som för den första Illgärningen i 5.2.1 – det vill säga att det rör sig om 

en handling som upprepas regelbundet. 

 

У [bevis] – Här definieras handlingen som Igenkänning eftersom huvudpersonens 

handlingar inte erkänns av prinsessorna förrän han har uppvisat bevis för sin vistelse i 

underjorden (och därmed lösningen av gåtan): 
 

Король позвал дочерей, начал их допрашивать: [...] «А у заклятого царя не были? Вот 

бедный дворянин на вас показывает, уличить вас хочет». — «Где ж ему, батюшка, уличить 

нас, когда он всю ночь мертвым сном проспал?» Бедный дворянин вынул из кармана 

золотой цветок и бокал: «Вот, — говорит, — и улика налицо!» Что тут делать? Сознались 

королевны отцу [...].56 (Afanas’ev 1985:334) 

 

O – Fastän de varken kan ses som sagans antagonist eller falska huvudperson 

interpreteras prinsessornas bekännelse här som ett Avslöjande, då denna funktion ofta 

hänger samman med Igenkänning och manifesteras vanligen som en bekännelse (Propp 

1969:58).  

 

5.2.5 Licho odnoglazoe (Den enögda ondskan) 

 

En smed som aldrig erfarit något ont (a6 [ondska]) ger sig av för att hitta ondskan (↑). En 

skräddare gör honom sällskap. De kommer fram till en stuga i skogen i vilken de söker 

skydd för natten. Efter en stund kommer husets ägare: en lång, enögd kvinna (Д2 Г2
neg). 

Hon tillåter dem att tillbringa natten hos henne, men äter därefter upp skräddaren (Zcontr. 

Д8). Smeden berättar då att han är smed och kvinnan ber honom att smida ett öga till 

henne, vilket slutar med att han sticker in en syl i hennes enda, seende öga (Г8 [offensiv]). 

Den blinda kvinnan sätter sig då på tröskeln för att smeden inte ska kunna komma ut 

(A15). Framåt natten föser hon in sina får i stugan, och när hon börjar släppa ut dem på 

                                                           
56 ”The king summoned his daughters and began to question them: […] ‘Have you not been with the 

accursed king? This nobleman testifies against you and is ready to offer proof.’ ‘Father, he cannot offer 

proof, for he slept like the dead all night.’ The needy nobleman drew the golden flower and the goblet 

from his pocket. ‘Here,’ he said, ‘is the proof.’ The princesses had no choice but to confess everything to 

their father […].” (Afanas’ev 1945:225–226) 
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morgonen, tar smeden på sig en päls och kryper ut tillsammans med fåren (Л10 

[vilseledning]). När han har kommit ut ur stugan ropar han till kvinnan att han nu 

undkommit ondskan, på vilket hon svarar att han inte har sluppit undan än. På sin väg 

genom skogen (↓) ser han en yxa som sitter fast i en trädstam (Z5 [föremål]). När smeden 

försöker ta yxan fastnar hans hand vid den (Zcontr.), och då han fortfarande jagas av 

kvinnan (Пр [förflyttning över mark]) blir han tvungen att skära av sig handen för att komma 

loss (Сп [förflyttning över mark]). Han återvänder till sin by och visar upp sin stympade arm 

som ett bevis på att han har sett ondskan (Afanas’ev 1985:340–341; Afanas’ev 

1945:404–406). 

 

Funktionsschema 10: ”Licho odnoglazoe” 

I a6 ↑ Д2 Г2
neg Zcontr. Д8 Г8   } ↓ Z5

contr. Пр Сп 

II   – A15 Л10 

 

Г2
neg – Att reaktionen definieras som negativ här är avhängigt av bestraffningen som 

följer (Zcontr). Det är annars ingenting i huvudpersonens handling som implicerar att 

reaktionen är felaktig, eftersom denne svarar vänligt på hälsningen: 
  

Вот и идет высокая женщина [...]. «А! — говорит. — У меня гости. Здравствуйте». — 

«Здравствуй, бабушка! Мы пришли ночевать к тебе». — «Ну, хорошо; будет что поужинать 

мне!»57 (Afanas’ev 1985:340) 

 

Д8 – Ansatsen till att förgöra huvudpersonen är inget som skildras i texten, utan 

interpreteras här som en implicerad handling. Detta med tanke på att huvudpersonen har 

blivit hotad till livet (se citatet ovan), och eftersom dennes följeslagare redan är uppäten, 

är det underförstått att huvudpersonen står på tur. 

 

Z5 [föremål] – Den magiska yxan som huvudpersonen finner på vägen tolkas i detta fall 

vara en direkt följd av Givarens första funktion (Д8). Även om sambandet mellan yxan 

och antagonisten/givaren inte kommenteras i texten, antyder kvinnans utrop efter 

huvudpersonens flykt från stugan att hennes roll i sagan inte är avslutad. Om det därtill 

                                                           
57 ”In came a tall woman […]. ‘Aha,’ she said, ’I have guests. Good evening!’ ’Good evening, 

grandmother! We have come to spend the night in your house.’ ‘That is fine; I will get something for 

supper.’” (Afanas’ev 1945:405) 
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tas i beaktande att yxan också gagnar henne – då den fördröjer huvudpersonen flykt – 

tyder det på ett samband emellan dem. 

 

6. Resultat och diskussion 

 

6.1 Resultat 

 

Jämförelsen av de tio funktionsschemana visar att samtliga av Propps 31 funktioner kan 

påträffas i undersökningens material förutom två: Rekognoscering (в) och Utlämning 

(w). En mer utförlig redovisning av hur de resterande 29 funktionerna är fördelade 

mellan de två sagogrupperna (manlig resp. kvinnlig huvudperson), samt antal 

förekomster av varje enskild funktion per grupp och schema, återfinns i Bilaga 3 (Tabell 

3). Det som kan noteras här är att sex av de påträffade funktionerna är relativt ovanliga 

bland sagorna i materialet (förekommer enbart en gång): Märkning (K), Kamp (Б), 

Seger (П), Förföljelse (Пр), Räddning (Сп), Oförtjänta anspråk (Ф). Den första av 

dessa återfinns i en saga med en kvinnlig huvudperson, medan de andra hittas i den 

motsatta gruppen. 

Vad gäller resterande funktioner förekommer de i en varierande omfattning i 

materialet – allt från två till fjorton sammanlagda förekomster per funktion. En stor del 

av funktionerna förekommer i båda av undersökningens grupper. Förhållandet mellan 

dessa gemensamma funktioner, samt sådana som är begränsade till en enskild grupp, 

kan urskiljas i Diagram 1; i vilket det 

orangea fältet symboliserar sagor med 

kvinnliga huvudpersoner, medan det 

lila fältet symboliserar sagor i vilka 

huvudpersonen är en man. Som det 

demonstreras i detta diagram, 

förekommer mer än hälften av de 

funktioner (sjutton stycken) som 

påträffas i materialet i de båda 

Diagram 1: Fördelningen av funktioner mellan  

grupperna i undersökningen (kvinna/man) 
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sagogrupperna.58 Frekvensen av varje funktion varierar beroende på grupp. Exempelvis 

uppvisar funktionerna Д Г Z högre frekvens i sagor där huvudpersonen är en man, 

medan г g З Р är mer vanligt förekommande i sagor med kvinnliga huvudpersoner. 

Utöver de sex funktioner som enbart förekommer en gång i materialet påträffas 

följande funktioner i endast en av grupperna: Bortavaro (e), Förbud (б), Överträdelse 

(b) i sagor med kvinnliga huvudpersoner; Motaktion (C), Förflyttning (R), 

Transformation (T) i sagor med manliga huvudpersoner. Totalt handlar det alltså om 

tolv funktioner, varav fyra kan påträffas i samband med en kvinnlig huvudperson och de 

resterande åtta med en manlig. 

Trots att sagogrupperna uppvisar en generell likhet beträffande de funktioner som 

förekommer i dem, är det få av dessa gemensamma funktioner som kan påträffas i 

samma form i båda grupperna, vilket uppställningen i Bilaga 4 (Tabell 4) demonstrerar. 

Av sjutton funktioner är det endast sju som förekommer i samma form i båda 

grupperna: г3, g3, a6, Д1, Г1 Z9, С*
*. En övervägande majoritet av funktionsformerna i 

materialet förekommer i enbart en saga per grupp och kan därför inte räknas som 

återkommande. Därför är dessa exkluderade från Tabell 5, som redovisar alla former 

(samt eventuella preciseringar) av gruppernas gemensamma funktioner, som 

förekommer i fler än en saga i materialet.59 Bortsett från г3 och g3 är samtliga 

återkommande former/preciseringar av 

de gemensamma funktionerna bundna 

till en specifik sagogrupp. Exempelvis 

visar det sig att Bestraffning (H) 

manifesterar sig upprepade gånger som 

en avrättning i sagor med kvinnliga 

huvudpersoner, och som prygel i sagor 

med manliga huvudpersoner. 

I sin helhet talar undersökningens 

resultat därmed för att vissa funktioner 

                                                           
58 Observera att Illgärning (A) och Avsaknad (a) räknas som samma funktion (se Bilaga 2). 
59 Exempelvis så uppträder den gemensamma funktionen Giftermål (С*

*) totalt nio gånger i materialet, i 

tre olika former (С*
*, С*

, c2). Dock kan endast två av dessa former (С*
*, c2) påträffas i mer än en saga i 

materialet och kan därför sägas uppvisa en viss regelbundenhet. 

Kvinna Man 

г 
1 övertalning [gå ut] - 
3 bedrägeri [sömn] 3 bedrägeri [sömn] 

g  
1 övertalas [gå ut] - 
3 delaktighet [sömn] 3 delaktighet [sömn] 

A 
16 tvångsäktenskap - 

- 18 nattligt plågande 

Д  - 2 utfrågning 

Г - 2 svar 

Л 
8 förtrollning bryts - 
9 återupplivning - 

O - [bekännelse] 

H  [avrättning] [prygel] 

С*
* 

c2 förnyat äkt. - 

- С*
*  äkt. och tron 

 

Tabell 5: Återkommande former/[preciseringar] av 

gemensamma funktioner, fördelade per grupp. 
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är mer karakteristiska för sagor med manliga respektive kvinnliga huvudpersoner,60 

samt att det finns vissa regelbundenheter i funktionernas manifestationer som 

sammanfaller med huvudpersonens könstillhörighet. 

 

6.2 Diskussion 

 

I denna undersökning har Propps funktionsmodell använts i syfte att utreda om det 

förekommer variationer i den ryska folksagans struktur som är avhängiga av 

huvudpersonens könstillhörighet. Det som har föranlett utredningen är det faktum att 

Propp i sin kartläggning av sagda struktur inte tog hänsyn till karaktärernas kön och 

aldrig undersökte vilken påverkan denna kan ha på funktionerna i den ryska folksagan. 

Undersökningen verifierar att kön är en relevant aspekt att beakta i studier av den 

ryska folksagans struktur, då analysen visar att vissa funktioner och manifestationer av 

funktioner sammanfaller med huvudpersonens könstillhörighet. Därtill kastar 

undersökningen ljus på en hittills obelyst sida av den ryska folksagan genom att 

identifiera flera könsspecifika mönster i dess struktur – varav vissa mönster kan 

sammankopplas med traditionella könsstereotypa föreställningar, inte minst om de 

betraktas i ljuset från tidigare sagostudier som tillämpat ett feministiskt perspektiv (bl.a. 

Lieberman 1972, Zipes 1993, Tatar 1987, Bottigheimer 1987).61 

Den mest påtagliga överensstämmelsen mellan resultaten i denna undersökning och 

tidigare forskning har att göra med motivet förbud/överträdelse. Detta motiv har 

påvisats vara mycket mer framträdande när det kommer till kvinnliga sagokaraktärer, då 

dessa (till skillnad från män) i regel straffas när de bryter mot förbud. Föreliggande 

studie bekräftar att detta även gäller på en strukturell nivå. Funktionerna Förbud (б) och 

Överträdelse (b) är utmärkande för de sagor i undersökningen där huvudpersonen är 

kvinna, och utgör upptakten till funktionen Illgärning (A). Denna funktion skulle i sin 

tur kunna tolkas som ett straff för hjältinnans överträdelse, eftersom hon är den som far 

                                                           
60 Härmed åsyftas de sex funktioner som har påträffats fler än en gång i materialet, men i endast en av 

sagogrupperna (e, б, b, C, R, T). De resterande funktionerna som är indelade i de två grupperna (K, Б, П, 

Пр, Сп, Ф) kan inte betraktas som karakteristiska då dessa enbart förekommer en gång i materialet. Det 

krävs ett större underlag för att utreda ifall även dessa följer ett könsspecifikt mönster. 
61 Se en redogörelse av dessa under 2.3. 
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illa i denna funktion i samtliga av sagorna där Förbud och Överträdelse förekommer.62 

Sett ur ett feministiskt perspektiv kan förekomsten av motivet förbud/överträdelse 

tolkas som ett uttryck för den traditionella föreställningen om att kvinnor bör vara 

lydiga, och att kvinnlig olydnad enbart leder till problem. Även den tredje utmärkande 

funktionen för sagor med kvinnlig huvudperson – Bortavaro (e) – fungerar som en 

inledning till Illgärning och kan ur detta perspektiv ses uttrycka en traditionell värdering 

kring kvinnors självständighet: nämligen den att kvinnor inte klarar sig på egen hand 

utan att ha en myndig person (t.ex. sin make eller föräldrar) närvarande. 

En annan beröringspunkt mellan tidigare sagostudier och resultaten i föreliggande 

undersökning angår två av de funktioner som är karakteristiska för sagor med manliga 

huvudpersoner: Motaktion (C) och Förflyttning (R). Båda dessa kännetecknas av 

aktivitet. Vad gäller Motaktion gör Propp själv iakttagelsen att denna funktion hör ihop 

med sökaren63 – den mer aktiva av de två huvudpersonstyper som Propp identifierar i 

sin studie, vars handlingar innebär ett aktivt ingripande i respons till en Illgärning eller 

Avsaknad (till skillnad från offret, som istället utgör föremål för andras handlingar och 

illgärningar). Förflyttning är i sin tur förknippad med sökandet som handling, då 

funktionen innebär att huvudpersonen förflyttas till den plats där hen förväntas att hitta 

det som hen letar efter (Propp 1969:48). Med tanke på att Propp fastställer att 

huvudpersonstypen sökaren definieras av just ett sökande (ibid.: 40), faller det sig 

naturligt att dra slutsatsen att även denna funktion utmärks av aktivitet. Att både 

Förflyttning och Motaktion saknas i de sagor där huvudpersonen är en kvinna är 

talande. Det innebär att strukturen i dessa sagor i högre utsträckning präglas av 

passivitet än sagor med manliga huvudpersoner, vilket stämmer överens med tidigare 

observationer som gjorts inom sagoforskningen – närmare bestämt att de kvinnliga 

sagokaraktärerna oftast är passiva och att de manliga karaktärerna kommer till deras 

undsättning. Det bör dock påpekas att Propps uppdelning av huvudpersoner i typerna 

sökaren och offret, samt deras respektive verksamhetsområden, indikerar att även Propp 

såg ett mönster i strukturen som hade att göra med graden av aktivitet, fastän han inte 

associerade denna med sagokaraktärernas könstillhörighet. Eftersom samtliga av de 

                                                           
62 I Belaja utočka blir hjältinnan förvandlad till en and och blir bestulen på sin identitet; i Soplivyj kozel 

blir hon bortrövad och tvingas till tvångsäktenskap; och det sistnämnda blir även hjältinnan i Zakljatyj 

carevič (se 5.1.1–5.1.3). 
63 Se 4.1.1. 
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manliga huvudpersonerna i föreliggande undersökning kan klassificeras som sökare, 

och deras kvinnliga motsvarigheter som offer, ger det anledning till att ifrågasätta om 

undersökningens resultat kring graden av aktivitet i strukturen verkligen beror på 

huvudpersonens könstillhörighet, eller om det istället kommer an på huvudpersonstyp.64 

När det slutligen gäller de regelbundenheter som har identifierats bland 

funktionernas manifestationer är det framförallt de återkommande formerna av 

funktionerna Bedrägeri (г) och Delaktighet (g) som är intressanta att avhandla ur ett 

feministiskt perspektiv. Detta eftersom dessa manifestationer kan delas upp i en 

könsneutral (г3 [sömn], g3 [sömn]) och en könsspecifik form (г1 [gå ut] g1 [gå ut]). Att just sömn 

är en könsneutral manifestation av de ovan angivna funktionerna kan förklaras med att 

det rör sig om att ge efter för ett allmänmänskligt behov. Bedrägeri/Delaktighet som 

omfattar övertalning (г1 g1) kräver däremot en högre grad av manipulation respektive 

godtrogenhet från karaktärernas sida, och eftersom denna form endast förekommer i 

sagor med kvinnliga huvudpersoner kan det ses som ett uttryck för den könsstereotypa 

föreställningen att kvinnor är mer lättlurade och lättpåverkade än män. 

 

Med dessa resultat i åtanke är det på sin plats att konstatera att genusperspektivet kan 

utgöra ett kompletterande tillägg till Propps funktionsmodell. Huruvida Propps teori om 

den ryska folksagans struktur behöver revideras och i vilken omfattning är dock en 

fråga som kräver ytterligare granskning och diskussion. Föreliggande uppsats nöjer sig 

med att slå fast att strukturen i ryska folksagor bekräftar det som redan har förfäktats i 

tidigare studier av västerländska sagor: att hjälte är långtifrån synonymt med hjältinna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Om denna i sin tur är mer förknippad med ett visst kön än ett annat (t.ex. om sökaren i regel är en man i 

ryska folksagor), är en fråga som eventuellt bör besvaras av en studie med ett större underlag – 

förslagsvis med hjälp av de färdiga funktionsschemana som finns till förfogande i denna undersökning 

samt i Propps Morfologija skazki (se Propp 1969:121). Detta eftersom det är relevant ur ett feministiskt 

perspektiv att utreda i hur stor utsträckning kvinnliga huvudpersoner tilldelas rollen som offer i ryska 

folksagor. 
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Bilaga 1 

 

I Tabell 1 listas de tio sagorna som har valts ut för studien. De är indelade i två 

kategorier efter huvudpersonens könstillhörighet och presenteras med respektive 

nummer och titel i Afanas’evs sagosamling. För varje enskild saga i tabellen listas även 

de sagotyper och motiv som kan urskiljas i sagan i fråga. Dessa redogörs i enlighet med 

Aarne-Thompsons index i The Types of the Folktale: A classification and bibliography 

(Aarne & Thompson 1961). Om sagan förekommer i fler versioner än en, anges 

versionernas nummer i kolumnen till höger. 

 

Tabell 1: Sagorna i undersökningen  

Sagor med kvinnliga huvudpersoner 

nr. titel AT vers. 

265 ”Belaja utočka” (Den vita anden) 

 

403 (The Black and White Bride) 
 

450 (Little Brother and Little Sister) 

 

276 ”Zakljatyj carevič” (Den förtrollade prinsen) 425 C (Beauty and the Beast) 
 

277 ”Soplivyj kozel” (Den snoriga geten) 430 (The Ass) 
 

292 ”Zolotoj bašmačok” (Den gyllene skon) 510 A (Cinderella) 
 

279 ”Kosoručka” (Den armlösa flickan) 706 (The Maiden Without Hands) 

280 

281 

282 
 

Sagor med manliga huvudpersoner 

nr. titel AT vers. 

192 ”Roga” (Horn) 

 

1061 (Biting the Stone) 
 

1095 A (Contest in Scratching Skin off 

Each Other) 
 

518 (Devils Fight over Magic Objects) 
 

566 (The Three Magic Objects and the 

Wonderful Fruits) 

193 

194 

256 
”Divo divnoe, čudo čudnoe”  

(Det underliga undret, det mirakulösa miraklet) 
571 (All Stick Together)  

297 ”Nesmejana-carevna” (Prinsessan som aldrig log) 
842 C (Floating Coins) 
 

559 (Dungbeetle) 
 

298 ”Nočnye pljaski” (Den nattliga dansen) 306 (The Danced-Out Shoes) 299 

302 ”Licho odnoglazoe” (Den enögda ondskan) 1137 (The Ogre Blinded)  
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Bilaga 2 

 

I Tabell 2 återfinns samtliga av de 31 funktioner som identifieras av Propp i 

Morfologija skazki (Propp 1969:29–60). Liksom i Propps verk presenteras funktionerna 

i analysen i samma ordning som de förekommer i sagans händelsekedja och betecknas 

med både en symbol och en benämning som är specifika för just den funktionen. 

Symbolerna är desamma som Propp använder i sin studie och utgörs av bokstäver tagna 

från det latinska samt ryska alfabetet. I samband med varje funktion presenteras även 

exempel på de olika former65 i vilka funktionen kan påträffas i den ryska undersagan 

(Propp 1969:29). 

Propps funktioner kan delas in i en förberedande del och en intrig (Propp 1969:34). 

Den förberedande delen består av de sju första funktionerna,66 vilkas syfte är att 

förbereda inför intrigen som börjar med den åttonde funktionen (Illgärning eller 

Avsaknad) (Propp 1969:33–34). 

 

Tabell 2: Sagans 31 funktioner enligt Propp 

1 e Bortavaro 
en familjemedlem är på något sätt 

frånvarande 

e1 – frånvaro av äldre  

e2 – frånvaro genom död  

e3 – frånvaro av de unga 

2 б Förbud 
ett förbud riktas mot 

huvudpersonen 
б1 – förbud, råd, begäran  

б2 – befallning, förslag 

3 b Överträdelse förbudet överträds 
b1 – förbudet överträds  

b2 – befallningen utförs 

4 в Rekognoscering 
antagonisten eller huvudpersonen 

försöker erhålla information 

в1 – rekognoscering från 

antagonistens sida  

в2 – rekognoscering från 

huvudpersonens sida  

в1 – andra fall av rekognoscering 

5 w Utlämning 
antagonisten eller huvudpersonen 

lyckas erhålla den eftersökta 

informationen 

w1 – antagonisten erhåller 

informationen  

w2 – huvudpersonen erhåller 

informationen  

w3 – andra fall där rekognoscering 

leder till att information erhålls 

6 г Bedrägeri 
antagonisten försöker lura sitt 

offer/huvudpersonen 

г1 – genom bedrägliga 

övertalningsförsök 

г2 – genom magiska medel 

г3 – genom andra typer av bedrägeri 

7 g Delaktighet 
offret/huvudpersonen duperas av 

antagonisten 
g1 – låter sig övertalas 

g2 – ger efter för det magiska 

                                                           
65 Dessa är markerade med funktionens symbol och ett eget nummer i listan. 
66 Här inkluderar Propp även ett ”morfologiskt element” – Utgångsläget – som han bedömer viktigt för 

sagans struktur, då det är med hjälp av detta element som de inblandade karaktärerna i sagan (t.ex. 

huvudpersonen) introduceras (Propp 1969:29). I föreliggande undersökning förbises Utgångsläget då det 

inte är en funktion.  
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inflytandet  

g3 – annan handling som på något sätt 

spelar i händerna på antagonisten  

x – bedrägligt avtal: offret tvingas 

fram till samtycke då det befinner sig i 

en svår situation67 

8 A Illgärning68 
antagonisten vållar skada eller 

förlust 

A1 – en person rövas bort  

A2 – medhjälpare/magiska hjälpmedel 

rövas bort/fråntas  

A3 – skörden plundras/skadas  

A4 – dagsljuset blir stulet  

A5 – stöld i andra former  

A6 – kroppslig skada  

A7 – en person försvinner/glöms bort 

A8 – en fordran från antagonisten 

(t.ex. efter ett bedrägligt avtal)  

A9 – fördrivning  

A10 – sjösättning  

A11 – förtrollning/förvandling  

A12 – utväxling  

A13 – order om att döda  

A14 – mord  

A15 – frihetsberövning  

A16 – hot om tvångsäktenskap  

A17 – kannibalism/hot om kannibalism  

A18 – vampirism (nattligt plågande)  

A19 – krigsförklaring 

8a a Avsaknad69 något saknas 

a1 – en person 

a2 – medhjälpare/magiskt hjälpmedel 

a3 – kuriositet 

a4 – magiskt ägg där någons 

död/kärlek återfinns 

a5 – pengar, uppehälle 

a6 – annat  

9 B Förmedling 
huvudpersonen involveras genom 

att underrättas eller skickas iväg 

B1 – rop på hjälp (från t.ex. en kung) 

B2 – huvudpersonen skickas iväg 

(ombeds/beordras) 

B3 – huvudpersonen ger sig av 

(frivilligt) 

B4 – huvudpersonen underrättas om 

illgärningen/avsaknaden 

B5 – huvudpersonen förs bort 

B6 – en dödsdömd huvudperson friges 

i smyg 

B7 – klagosång 

10 С Motaktion 
huvudpersonen bestämmer sig för 

att agera 
 

11 ↑ Avfärd 
huvudpersonen ger sig av 

hemifrån 
 

12 Д 
Givarens första 

funktion 

huvudpersonen prövas av givaren 

(inför överlämningen av magiskt 

hjälpmedel/medhjälpare) 

Д1 – prövning 

Д2 – hälsning och utfrågning 

Д3 – en död/döende ber om tjänst 

                                                           
67 Detta morfologiska element har fått en annorlunda symbol eftersom det skiljer sig åt från andra typer av 

vilseledande knep som offret kan ge efter för. Den svåra situationen framkallas ofta av antagonisten och 

kan därför ses som ett slags ”preliminärt missöde” (Propp 1969:33). 
68 Vissa former av funktioner (t.ex. A11) förekommer ofta tillsammans med andra inom samma funktion. 

Vid förekomsten av två former av samma funktion markeras detta på följande sätt i analysen: A11
12 . 

69 Avsaknad är en morfologisk ekvivalent till Illgärning. De leder båda fram till samma resultat (nästa del 

i intrigen), varför Propp har låtit dessa vara två delar av en och samma funktion (8 och 8a). T.ex. orsakar 

A1 (Ivans fästmö blir bortrövad) avsaknad, men avsaknaden kan också förekomma som ett faktum i sagan 

(Ivan vill gifta sig, men saknar fästmö) utan att föregås av en Illgärning (Propp 1969:36–37). Det som 

fattas i A1 är ett konkret föremål, medan a1 innebär en avsaknad av ett obestämt föremål. 
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Д4 – vädjan om frigivning 

Д5 – vädjan om nåd 

Д6 – huvudpersonen ombeds att hjälpa 

till med fördelning av ett byte 

Д7 – annan anhållan 

Д8 – ansats till att förgöra 

huvudpersonen 

Д9 – sammandrabbning 

Д10 – förslag om utbyte för det 

magiska hjälpmedlet 

13 Г Reaktion 
huvudpersonen reagerar på 

givarens agerande 

Г1 – prövningen avklaras/inte 

Г2 – vänligt svar/inget svar 

Г3 – bistår den döende/avlidna 

Г4 – frigivning 

Г5 – benådning 

Г6 – fördelning genomförs/de 

inblandade duperas 

Г7 – andra tjänster/ädla handlingar 

utförs 

Г8 – förgörelsen avvärjs 

Г9 – seger/förlust vid 

sammandrabbningen  

Г10 – utbytet genomförs, men 

huvudpersonen luras 

14 Z 
Magiskt 

hjälpmedel erhålls 
huvudpersonen erhåller det 

magiska hjälpmedlet 

Z1 – överlämning av hjälpmedlet 

Z neg – negativ reaktion: ingen 

överlämning 

Z contr. – negativ reaktion: straff 

Z2 – anvisning 

Z3 – framställning 

Z4 – köp eller försäljning 

Z5 – slumpmässigt fynd 

Z6 – självständigt uppdykande 

Z7 – förtäring 

Z8 – stöld 

Z9 – varelse som erbjuder sina tjänster 

15 R Förflyttning 
huvudpersonen förflyttas till sin 

destination 

(där det eftersökta objektet finns) 

R1 – flyger 

R2 – förflyttar sig över mark/vatten 

R3 – ledsagas 

R4 – får en vägbeskrivning 

R5 – använder orörliga 

fortskaffningsmedel (t.ex. passage) 

R6 – följer blodiga spår 

16 Б Kamp 
uppgörelse mellan 

huvudpersonen och antagonisten 

Б1 – strid 

Б2 – tävling 

Б3 – spelar kort 

Б4 – tävling i att väga sig 

17 K Märkning 
huvudpersonen förses med 

igenkänningstecken 

K1 – märke på kroppen 

K2 – föremål (t.ex. ring) 

K3 – andra typer av kännemärken 

18 П Seger antagonisten besegras 

П1 – i strid 

П2 – i tävling 

П3 – i kortspel 

П4 – förlorar vid vägningstävling 

П5 – dödas utan föregående strid 

П6 – fördrivs 

19 Л Eliminering 
den ursprungliga 

illgärningen/avsaknaden 

elimineras 

Л1 – det eftersökta objektet erhålls 

medelst våld/list 

Л2 – erhålls av flera karaktärer (som 

avlöser varandra i snabb följd) 

Л3 – erhålls medelst lockbete 

Л4 – förvärvet är ett direkt resultat av 

föregående handling (t.ex. striden) 

Л5 – det eftersökta objektet erhålls 

medelst ett magiskt hjälpmedel 

Л6 – fattigdom besegras medelst ett 
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magiskt hjälpmedel 

Л7 – det eftersökta objektet fångas in  

Л8 – förtrollning bryts 

Л9 – den avlidna återupplivas 

Л10 – fången befrias 

20 ↓ Återvändo huvudpersonen återvänder  

21 Пр Förföljelse huvudpersonen förföljs 

Пр1 – förföljaren flyger efter 

Пр2 – kräver den skyldige 

Пр3 – förvandlar sig till en rad djur 

Пр4 – förvandlar sig till lockande 

föremål i huvudpersonens väg 

Пр5 – försöker sluka huvudpersonen 

Пр6 – försöker döda huvudpersonen 

Пр7 – försöker gnaga itu trädet i 

vilket huvudpersonen gömmer sig 

22 Сп Räddning 
huvudpersonen undkommer sin 

förföljare 

Сп1 – flyger iväg 

Сп2 – flyr och placerar ut hinder 

Сп3 – flyr och gör sig oigenkännlig  

Сп4 – gömmer sig under flykten 

Сп5 – gömmer sig hos smeder 

Сп6 – förvandling till djur/växter 

Сп7 – undviker lockelser 

Сп8 – undviker att bli uppäten 

Сп9 – undviker mordförsöket 

Сп10 – hoppar över till ett annat träd 

23 Х 
Icke igenkänd 

ankomst 
huvudpersonen anländer utan bli 

igenkänd 
 

24 Ф Oförtjänta anspråk 
oberättigade anspråk görs av den 

falska huvudpersonen 
 

25 З Svår uppgift 
huvudpersonen ges en svår 

uppgift 
 

26 Р Lösning uppgiften blir löst  

27 У Igenkänning huvudpersonen blir igenkänd  

28 О Avslöjande 
antagonisten/den falska 

huvudpersonen exponeras 
 

29 Т Transformation 
huvudpersonen får ett nytt 

utseende 

Т1 – nytt yttre 

Т2 – nytt slott 

Т3 – nya kläder 

Т4 – rationaliserande/humoristisk 

form 

30 Н Bestraffning antagonisten bestraffas  

31 С*
* Giftermål 

huvudpersonen gifter sig 

och/eller bestiger tronen 

С*
* – giftermål och tronbestigning 

С* – enbart giftermål 

С* – enbart tronbestigning 

c1 – förlovning/löfte om giftermål 

c2 – äktenskapet förnyas 

c3 – materiell belöning och dyl. 
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Bilaga 3 

 

I denna bilaga redovisas undersökningens resultat, avgränsat till funktioner. Tabell 3 förevisar funktionernas förekomst i materialet, fördelat mellan 

funktionsschemana (1–10), samt de två sagogrupperna: kvinnlig huvudperson (ljusorange) resp. manlig huvudperson (ljuslila). Röd färg markerar 

att funktionen bara förekommer en gång i materialet. De rosa fälten anger att funktionen förekommer i båda sagogrupperna. Antalet förekomster av 

en funktion per grupp redovisas efter varje grupp (svart vågrät rad) och summeras för hela materialet längst ned (vit vågrät rad). 

 

Tabell 3: Förekomsten av funktioner bland funktionsschemana 1–10  

 e б b в W г g A a B C ↑ Д Г Z R Б K П Л ↓ Пр Cп X Ф З Р У O Т H С*
* 

1 e 
б 

б 

b 

b 
  

г 

г 

г 

g 

g 

g 

A 

A 
 B          Л           H С*

* 

2  б b   г 
x 

g 

A 

A 
a   ↑        Л      З Р     С*

* 

3  б b     A     Д Г Z     Л             

4             Д Г 
Z 

Z 
  K      

X 

X 
 

З 

З 

З 

Р 

Р 

Р 

У    С*
* 

5 
e 

e 
    

г 

г 

г 

g 

g 

g 

A 

A 
   

↑ 

↑ 
        ↓   X  З Р У O  H 

С*
* 

С*
* 

K 3 4 4   7 8 7 1 1  3 2 2 3   1  3 1   3  5 5 2 1  1 5 

6       g 

A 

A 

A 

 
B 

B 
C ↑ Д Г 

Z 

Z 
R Б  П 

Л 

Л 

Л 

↓   
X 

X 
   

У 

У 
 Т H 

С*
* 

С*
* 

7         a В C ↑ Д Г Z      ↓    Ф    O  H  

8         a    

Д 

Д 

Д 

Д 

Г 

Г 

Г 

Г 

Z 

Z 

Z 

Z 

          З Р   T  С*
* 

9      г  A     Д Г 
Z 

Z 
R          З Р У O   С*

* 

10        A a   ↑ 
Д 

Д 

Г 

Г 

Z 

Z 
    Л ↓ Пр Сп          

M      1 1 5 3 3 2 3 9 9 11 2 1  1 4 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 4 

 3 4 4 0 0 8 9 12 4 4 2 6 11 11 14 2 1 1 1 7 4 1 1 5 1 7 7 5 3 2 3 9 
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Bilaga 4 

 

Denna bilaga behandlar funktionernas manifestationer i undersökningens material. Här 

presenteras samtliga funktionsformer som påträffas i de valda sagorna, avgränsade till 

de funktioner som är gemensamma för de båda sagogrupperna. Varje enskild form 

redovisas i Tabell 4 tillsammans med eventuella preciseringar. Ifall en funktion saknar 

bestämda former enligt Propp (1969) men preciseras ytterligare i analysen, återfinns 

denna i tabellen.70 

Tabellens uppdelning från vänster till höger är som följer: funktion, funktionsform 

(nummer/symbol och förklaring), antal förekomster av formen fördelade mellan de två 

sagogrupperna (markeras med * per förekomst), samt eventuell precisering av 

respektive form. Д1 [***arbete] innebär alltså att Givarens första funktion förekommer 

tre gånger i formen av prövning – varav den vid samtliga tre tillfällen har manifesterat 

sig som arbete. Om rutan för förekomsten av funktionsformer är färgad, markerar detta 

att samma form (samt eventuell precisering) förekommer i fler än en saga i materialet. 

Ljusorange avser förekomster i sagor med kvinnliga huvudpersoner, och ljuslila avser 

förekomster i den motsatta gruppen. Rosa signalerar att funktionen manifesterar sig i 

samma form i de båda grupperna, och i fall även preciseringen markeras innebär det att 

formen tar sig exakt samma uttryck, oavsett vilken grupp sagan tillhör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Totalt åtta av de gemensamma funktionerna saknar former angivna av Propp. Fem av dessa (З Р У О 

Н) har genomgående definierats genom preciseringar, och återfinns därmed i tabellen. De resterande tre 

(↑ ↓ X) är dock exkluderade från uppställningen då de inte har tilldelats någon precisering i samband med 

textanalysen. 
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Tabell 4: Förekomsten av funktionsformer i undersökningens material 

Funktion /  Form / Precisering per: Kvinnlig huvudperson Manlig huvudperson 

г71 

 

g 

1  övertala/övertalas 

**gå ut  

*bada  

*överskrida tidsgräns  

3 

andra typer av 

bedrägeri/handlingar som 

hjälper antagonisten 

*sömn *sömn72 

*anklagelse  

*desinformation  

x avtal *  

A 

1 bortförande av person *  

2 bortförande av föremål/hjälp  * 

6 skada *armar  

8 fordran *  

9 fördrivning **  

11 förvandling * djurskepnad  

12  utväxling *  

13 order att döda  * 

14 mord 
*  

*självmord  

15 fångenskap  * 

16 tvångsäktenskap **  

18 nattligt plågande  ** 

a 

3 kuriositet  * 

6 annat 

*växt  

 *ondska 

 *glädje 

B 

2 skickas iväg  * 

4 underrättas  * 

6 dödsdömd friges  * 

7 klagosång *  

Д 

1 prövning 

 ***arbete 

*hushållsysslor  

*tålamod  

2 hälsning/utfrågning  *** 

5 vädjan om nåd *  

6 fördelning av byte  * 

7 annan anhållan  *materiell värdesak 

8 ansats att förgöra  * 

Г 

1 prövning avklaras 

 ***arbete (neg) 

*hushållssysslor  

*tålamod  

2 vänligt svar 
 ** 

 * (neg) 

5 benådning *  

6 fördelning  *vilseledning 

7 annan tjänst  *materiell värdesak 

                                                           
71 Resultatet för г (Bedrägeri) och g (Delaktighet) har förts samman då de motsvarar varandra vad gäller 

förekomsten av former, samt deras preciseringar. [**gå ut] avser alltså totalt fyra förekomster – två 

former av funktionen г och två former av funktionen g. 
72 Denna form och precisering förekommer i två skilda sagor: en saga där funktionen är г och en annan 

där funktionen är g. Eftersom funktionerna är olika markeras inte detta uttryck med fetstil. 
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8 förgörelsen avvärjs  * offensiv 

Z 

1 hjälpmedel överlämnas 

 **materiell värdesak (neg) 

 *materiell värdesak 

 *magiskt föremål 

4 köp/försäljning  *djur 

5 slumpmässigt fynd 

*skinn  

 *frukt 

 *växt 

 *föremål (contr.) 

7 förtäring  *frukt 

8 stöld 
 *magiskt föremål 

 *föremål 

9 tjänst från varelse ** * 

contr straff  *contr 

Л 

1 erhållande genom våld/list 

 *bortförande 

 *bedrägeri 

 *prygel 

4 direkt resultat av handling  *partner 

8 förtrollning bryts ***  

9 återupplivning **  

10 fånge befrias  *vilseledning 

З73 

 

P 

 

 *roa 

 *lösa gåta 

*lydnad  

**skala sädeskorn  

*skoprovning  

*försök att göra det omöjliga  

У 

  **erkännande 

 *bevis 

*skoprovning  

*sagoberättande  

O  
 **bekännelse 

*demaskering  

H  
 **prygel 

**avrättning  

С*
* 

С*
* giftermål/tronbestigning * *** 

С* giftermål *  

c2 äktenskap förnyas *** * 

 

 

 

 

                                                           
73 Resultatet för З (Svår uppgift) och P (Lösning) har förts samman då deras manifestationer är varandras 

exakta motsvarigheter (i likhet med г och g). [*lydnad] avser alltså två förekomster – en av funktionen З 

och en av P. Dessa förekommer i samma saga och avser samma uppgift. 


