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Abstract 

 

This master’s thesis in ethnology is a folkloristic and motive analytic study about the idea of the 

werewolf in Swedish folktales and ballads and its functions by focusing on motives such as 

transformation. The similarities and parallels between the werewolf and the idea of the Devil are 

brought up and analysed as well.  

      Swedish folktales and different versions of the ballad Varulven (The Werewolf) are analysed in 

this thesis. The study aims to investigate which meaning and function the idea of the werewolf 

could have had in Sweden.  
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