
 

 

 

Rödluvan i ny framställning 

- En analys av en modern sagoadaption  

 

Agnes Blomqvist 

 

 

 

 

Ämne: Litteraturvetenskap 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT 2020 

Handledare: Ingeborg Löfgren 

Examinator: Jon Viklund 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom litteraturvetenskap 

Uppsatser inom retorik 

  



1 

 

Innehållsförteckning 

Abstract 

1. Inledning………………………………………………………………………………3 

1.1 Syfte, motiv och frågeställning ……………………………………………….......4 

1.2 Synopsis: Rödluvan……………………………...……………………………...….5 

1.3 Synopsis: Crimson Bound……………………………………..…………………..6 

1.4 Tidigare forskning………………………………………………………………....7 

1.5 Teori och metod…………………………………………………………………..11 

2. Analys………………………………………………………………………………...12 

2.1 Inledning………………………………………………………………………….13 

2.2 Antagonisten……………………………………………………………………...16 

2.3 Upplösning………………………………………………………………………..18 

3. Avslutning……………………………………………………………………………22 

3.1 Sammanfattande diskussion……………………………………………………....22 

Käll- och litteraturförteckning ……………………………………………………….……29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Abstract  

This essay seeks to explore the relation between Crimson Bound and the fairy tale from which 

it derives from. Today, it is common to use fairy tales as a base for new literature, movies and 

tv-series and therefore it is interesting to study these new additions to our media. By applying 

Vladimir Propps extensive study of fairy tales to Rosamund Hodges Crimson Bound and the 

Brothers Grimms Little Red Cap I hope to come to an understanding of the differences and 

similarities that these two holds. Through this analysis I conclude that Hodges utilizes the 

functions that Propp states are specific to the fairy tale genre. I also conclude that, although 

Hodges closely follow the initial structure of Little Red Cap, she deviates from the fairy tale 

towards the ending. Besides the interesting similarities and the effect of the differences, the 

roles of the protagonist and the antagonist stands out. Therefore, a portion of this essay delves 

deeper into how the adaption to the fantasy genre affect these roles as well as how the 

relationship between then protagonist and antagonist alters due to this.  
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1. Inledning 

Sagan om Rödluvan handlar om en oskyldig liten flicka som blir vilseledd av en varg på 

vägen till sin mormor och sedan uppäten av samma varg. Tack vare en förbipasserande 

skogshuggare räddas både mormor och Rödluvan från vargens mage. Men är Rödluvan 

verkligen en relativt oskyldig berättelse om att man ska akta sig för skogens faror? Vad skulle 

hända om man anpassade denna, till synes, oskyldiga berättelse till en annan genre? 

Att ge gamla folksagor ny skrud är väldigt vanligt i dag. Inom populärkulturen har det blivit 

allt vanligare att basera sina verk på folksagor, både välkända och mindre kända sådana. 

Disney är en välkänd producent av olika adaptioner av sagor: Askungen, Snövit och Törnrosa 

är några av de mer välkända sagorna som har getts nytt liv i Disney-filmer. Neil Gaiman, som 

har skrivit en grafisk novell vid namn The Sleeper and the Spindler, en blandning av Snövit 

och Törnrosa där Snövit ger sig av från sitt kungarike för att rädda Törnrosa och hennes 

kungarike, anammar sagor i sitt författarskap. En annan är Naomi Noviks roman Spinning 

Silver, vilken är en återberättelse av sagan om Rumpelstiltskin. 2011 släpptes långfilmen Red 

Riding Hood, ytterligare en adaption av den välkända berättelsen, i vilken Vargen omvandlats 

till en varulv som visar sig vara Rödluvans far. Hon lyckas dock, med hjälp av skogshuggaren 

Peter, att döda varulven. 

Det är inte bara själva sagorna som står i fokus, även deras nedtecknare har hamnat i 

rampljuset på senare tid. Charles Perrault må ha varit den första att skriva ner muntliga 

berättelser, men det är Bröderna Grimm som har blivit synonyma med folksagor. De är så 

välkända att deras liv har blivit föremål för adaptioner. Filmen The Brothers Grimm kom ut 

2005 där man tagit inspiration av bröderna och skapat en fantasivärld där Jake och Will 

Grimm försörjer sig som svindlare. De låtsats rädda godtrogna bybor från häxor och andra 

magiska varelser men hamnar i en by som faktiskt plågas av en förbannelse samt en häxa. Ett 

liknande tema, att Bröderna Grimm agerar som försvarare mot sagoväsen, återfinns i Tv-

serien Grimm från 2011. Huvudkaraktären härstammar från en grupp jägare, kallade Grimm, 

och hans kall är nu att rädda människor från ”wesen”, onda sagoväsen som lever bland 

människorna.  

Författaren Rosamund Hodge drar inspiration från myter och sagor när hon skriver sina 

romaner. Hennes debutroman, Cruel Beauty (2014), är baserad på Skönheten och Odjuret året 
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efter gav hon ut en roman, huvudsakligen baserad på Rödluvan, kallad Crimson Bound 

(2015). Under en intervju med bloggaren Mel får hon frågan:  

Cruel Beauty is mainly based on Beauty and the Beast and Crimson Bound on Red Riding Hood. I 

know you never really liked Beauty and the Beast until you read 'East of the Sun, West of the Moon' 

and you fell in love with the idea of mixing it with Cupid and Psyche. How did you come up with the 

mash-up for Crimson Bound?1 

Hodge berättar att hon läste en obskyr version av Rödluvan där Vargen vill få henne, 

Rödluvan, att bli som honom genom att lura henne att äta sin mormor. Denna obskyra saga 

samt sagan om flickan utan händer gav Hodge inspirationen till att skriva Crimson Bound.2 

Hon var fascinerad av de två flickorna som stod upp mot två övernaturliga varelser som sökte 

att äga dem och detta blev utgångspunkten för Crimson Bound.3  

1.1 Syfte, Motiv och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Rosamund Hodges adaption förhåller sig till 

Bröderna Grimms Rödluvan. I synnerhet om man jämför en analys av adaptionen och sagan 

utifrån Vladimir Propps sagofunktioner. Då det idag är vanligt att återanvända sagor inom 

populärkulturen kan det vara av intresse att undersöka hur dessa sagor anpassas till en ny 

genre samt vad detta byte av genre ger för effekt på en välkänd berättelse. Valet av att 

undersöka en adaption inom fantasygenren kommer från genrens släktskap till just sagan. 

Därför kommer Crimson Bound bli mitt analysobjekt – det är en fantasyroman som har tagit 

inspiration från två sagor, Rödluvan samt Flickan utan händer. Då romanen huvudsakligen 

liknar Rödluvan har jag valt att fokusera analysen på romanens förbindelse till Bröderna 

Grimms Rödluvan. 

Frågeställning:  

 Utifrån Propps sagofunktioner, vad har romanen tagit fasta på i förhållande till sagan? 

  Vad blir effekten av dessa likheter och skillnader? 

                                                           
1 Mel, ”Blog Tour: Interview with Rosamund Hodge – Crimson Bound.” (2015-04-29), The Daily Prophecy, 

http://thedailyprophecy.blogspot.com/2015/04/blog-tour-interview-with-rosamund-hodge.html (2020-05-19). 
2 The Maiden Without Hands är en av Bröderna Grimms sagor. Den handlar om en man som ingår ett avtal med 

Djävulen och av misstag lovar han bort sin dotter som betalning. När Djävulen ska hämta dottern motstår hon 

honom genom sin renhet och fadern blir beordrad att hjälpa Djävulen – vilket han gör. Under det andra försöket 

att hämta dottern beordras fadern att hugga av hennes händer, han gör detta men dotterns tårar tvättar stumparna 

rena och Djävulen kan inte ta henne under sitt tredje och sista besök. 
3 Mel 2015. 

about:blank
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 Hur påverkas förhållandet mellan protagonist och antagonist i övergången från sagan 

till fantasygenren? 

1.2 Synopsis: Rödluvan  

Rödluvan är berättelsen om den rödklädda flickan som ska gå genom skogen till sin mormor. 

Det är en saga som idag finns i många olika skepnader och former, den allra första skrevs ner 

av Charles Perrault. Men den mest välkända är den som Bröderna Grimm skrev ner och det är 

därför jag har valt att använda mig av deras version. Så här lyder deras version: 

Rödluvan blir ombedd att gå till sin mormor med tårta och vin då hon är sjuk. Innan hon 

lämnar sitt hem säger hennes mor åt henne att gå raka vägen till mormor och, när hon väl är 

framme, ska hon säga god morgon och inte genast börja undersöka varje vrå. Ganska 

omgående efter att Rödluvan har lämnat sin mor träffar hon Vargen som frågar var hon är på 

väg och vad hon bär med sig, Rödluvan svarar artigt – hon har ingen aning om vem det är hon 

pratar med och är därför inte rädd! Efter att Rödluvan har berättat om sin mormor påpekar 

Vargen att det finns många fina blommor runt omkring dem och föreslår att Rödluvan ska 

stanna och njuta av den vackra skogen. Således stannar Rödluvan kvar och plockar blommor, 

hon plockar ända tills hon inte kan plocka några mer och först då fortsätter hon till sin 

mormor. Men medan Rödluvan var upptagen med att plocka blommor begav sig Vargen till 

mormoderns stuga. Genom att utge sig för att vara Rödluvan får han lov att komma in och 

direkt äter han upp mormodern. Sedan tar han på sig hennes kläder och lägger sig i sängen i 

väntan på att Rödluvan ska komma. När hon väl kommer till stugan och ser sin mormor, som 

ser lite konstig ut, följer den klassiska ordväxlingen mellan Rödluvan och Vargen: Vilka stora 

öron du har! – Så mycket bättre att höra dig med. Vilka stora händer du har! – så mycket 

bättre att ta tag i dig med. Vilken förskräckligt stor mun du har! – så mycket bättre att äta dig 

med! 

Vargen äter därefter upp Rödluvan och lägger sig sedan tillrätta i sängen och somnar 

omgående. Men som tur är så går en jägare förbi stugan och hör Vargens snarkningar – 

väldigt konstigt för den gamla gumman tycker jägaren och bestämmer sig för att titta till 

henne. Istället hittar han Vargen, som han har letat efter. Jägaren inser att mormodern kan 

vara vid liv så han väljer att klippa upp Vargens mage istället för att skjuta honom. Ut hoppar 

både mormor och Rödluvan. Genast springer Rödluvan och hämtar några stora stenar som de 

fyller Vargens mage med. När han sedan vaknar och försöker springa iväg faller han och dör. 
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Jägaren flår Vargen och tar hem pälsen och mormodern äter tårtan och dricker vinet och blir 

snart frisk. Bröderna Grimm avslutar berättelsen med ett moraliserande stycke där Rödluvan 

tänker att hon aldrig mer ska avvika från stigen och bege sig in i skogen alldeles själv. De har 

även lagt till ytterligare en berättelse om när Rödluvan återvände till sin mormor, men då har 

de båda lärt sig en läxa och de lyckas överlista Vargen.  

1.3 Synopsis: Crimson Bound  

I Crimson Bound får vi följa Rachelle, lärling till sin moster – byns skogsfru tillika 

beskyddare. Men Rachelle drömmer om mer än att sitta i stugan och väva skyddsamuletter för 

att hålla skogsfödda (människor som har gett sitt liv till Slukaren, för att i gengäld få tillgång 

till krafter utöver det normala) från byn. Hon vill aktivt rädda världen från Slukaren.  Detta 

leder henne en dag till att söka svar hos en skogsfödd. Med förhoppningen om att få svar om 

världens potentiella undergång kliver hon av stigen för att ställa sina frågor. Hon börjar lita på 

varelsen och när han således ber henne att ta av sig sin mantel och sitt bälte, vilka är beströdda 

med beskyddande amuletter, gör hon det. Genast blir hon märkt – hon har nu tre dagar kvar 

att leva såvida hon inte dödar en annan människa.  

Efter två dagar beger hon sig till sin moster för att be henne om hjälp, bara för att hitta den 

skogsfödda där. Han har systematiskt torterat mostern och om inte Rachelle dödar henne 

kommer han fortsätta med sin långdragna tortyr. Hon dödar mostern vilket gör henne till en 

blodsbunden, första steget till att bli en skogsfödd, hennes moster hugger henne med sin nål 

precis innan hon dör. Efteråt flyr hon till en av de större städerna, Rocamadour, där hon 

inleder tjänstgöring i kungens trupp av blodsbundna. Där träffar hon Erec, kaptenen för de 

blodsbundna i kungens tjänst. Efter tre år i kungens tjänst får hon som uppdrag att beskydda 

och hålla ett öga på kungens son, Armand. Detta för henne till Château de Lune, den plats där 

hon kan finna det vapen som kan förinta Slukaren en gång för alla.  

Den skogsfödda, som märkte Rachelle, har nämligen berättat för henne att Slukaren kommer 

återvända och äta upp solen och månen – och därmed försänka världen i evigt mörker där 

människan är villebråd för de skogsfödda. Tillsammans med Armand inleder hon sitt sökande 

efter dörren bakom vilken ett av de mytomspunna svärden, som kan rädda mänskligheten, 

sägs finnas. När hon och Armand äntligen hittar dörren visar det sig att de dels har hamnat i 

en sal tillsammans med en lindenorm, en gigantisk orm med två huvuden, dels att de har 

förflyttats till Den Stora Skogen (de skogsföddas värld). De flyr från lindenormen och, tack 
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vare Rachelles status som blodsbunden, lyckas de ta sig levande ur skogen men hamnar 

istället i Rachelles gamla by där hon tvingas möta sina föräldrar samt den nya skogsfrun 

Margot. 

Margot, som själv letar efter ett av svärden, avslöjar att Rachelles moster gömde ett av dem. 

Hon svär att hon inte vet var det är gömt och hon kan lämna byn tillsammans med Armand för 

att ta sig tillbaka till slottet. En tid går innan Rachelle bestämmer sig för att försöka hämta 

svärdet hos lindenormen, tillsammans med Armand lyckas hon besegra ormen och hitta 

svärdet. Men snart visar det sig att Armand har organiserat ett kuppförsök, som misslyckas då 

Rachelle och Erec slår tillbaka, och tagit svärdet vilket leder till att Rachelle vänder sig från 

Armand till Erec. Hon ger sig själv till Erec bara för att senare få reda på att han är den 

skogsfödda som märkte henne tre år tidigare. Hon får även reda på hans plan att kalla på 

Slukaren och försänka världen i evigt mörker. 

Detta kan dock endast göras genom att en från kungafamiljen frivilligt ger upp sin kropp som 

kärl för Slukaren. Erec och kungens plan är att tvinga Armand till detta. Det enda sättet att 

döda Slukaren är att döda honom när han befinner sig i ett kärl. För att rädda mänskligheten 

behöver därför ceremonin genomföras och kärlet dödas med hjälp av svärdet. Rachelles 

förvandling till en fullvärdig skogsfödd är förestående och hon inser att det endast är genom 

denna förvandling som hon kan besegra Erec. Hon släpper taget om sin mänsklighet och 

manipulerar Erec så han tror att hon är under hans kontroll – sedan övertar hon Armands plats 

som kärl. Armand hugger henne motvilligt med svärdet vilket leder till att hon hamnar i ett 

sorts limbo där hon träffar Ziza, flickan som fångade Slukaren första gången. Hon får reda på 

att det ännu inte är över och att hon nu måste hitta Slukaren och döda honom – med det första 

svärdets tvilling. Det visar sig att hon har burit med sig det svärd som mostern vaktade ända 

sedan mosterns död. Svärdet var förklätt som en nål, nålen som hon blev huggen med och 

som har suttit kvar i hennes hand. Hon hittar Slukaren och besegrar honom och vaknar sedan 

upp i sin egen värld hos Armand och de lyckas rädda sitt förhållande. 

1.4 Tidigare Forskning 

De folksagor vi har vuxit upp med är välkända och har existerat under väldigt lång tid. Då de 

har existerat under väldigt lång tid, samt de då har nyttjats flitigt under denna tid, har de blivit 

föremål för en hel del forskning. Då mitt fokus ligger på adaptioner samt släktskapet mellan 

fantasygenren och sagogenren har jag valt att begränsa mig till denna inriktning på tidigare 
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forskning. Jag har även studerat redan existerande forskning om Rödluvan samt noterat 

avsaknaden av forskning om Crimson Bound. 

Maria Tatar, en amerikansk akademiker inom barnlitteratur, menar att nya texter är en 

omskrivning av redan existerande texter. Jack Zipes, professor inom tysk litteratur och kultur, 

intresserad av sagornas evolution samt sociala och politiska roll, säger detsamma: ”There is 

no such thing as a pure, original text or urtext […]”.4 Tatar påpekar att nya texter formas efter 

rådande samhällsnormer samt efter den tilltänkta publiken.5 Således har sagan om Askungen 

förändrats i Disneys version från Bröderna Grimms version, en av de första nedskrivna. I 

Disneys film har Askungen ett eget rum, även om det är en torftig vind. I Grimms version 

sover hon i eldstaden då styvsystrarna har tagit hennes säng. I sagan skär ena systern av sig en 

tå och den andra en bit av sin häl för att få plats i Askungens sko. De blir även bestraffade i 

slutet då duvor hackar ut deras ögon. Dessa detaljer har Disney valt att inte inkludera i filmen 

då den tilltänkta publiken består av barn.  

Men en återberättelse färgas dessutom av författarens tolkning av ursprungstexten. Tatar 

skriver att “[w]e create new tales not only by retelling familiar stories, but also by 

reinterpreting them”.6 Adaptioner av sagor färgas således av en författares, eller regissörs, 

tolkning av berättelsen. I filmen Red Riding Hood är varulven Rödluvans far och det är hans 

avsikt att hon ska ta över hans ’gåva’ – vilket kan betyda att någon i produktionen av filmen 

har tolkat det som att Rödluvan och Vargen hör ihop. Detta gör att en analys av en 

återberättelse kan ge en intressant inblick i hur vi läser originalsagan. Jack Zipes skriver: 

 If it is through language and story that cognition is fostered, it is all that much more important that we 

see the connections between ancient stories and how as well as why we continue to repeat them in 

innovative ways.7  

Zipes fortsätter med att citera Walter Burkert. Burkert menar att det är genom återberättande 

samt acceptans som en berättelse blir nedärvd och därmed blir en traditionell saga, en saga 

kan bli till myt om den först blir traditionell. Han fastställer även att traditionella sagor är ett 

faktum både i primitiva och mer avancerade samhällen. Zipes menar att de sagor vi idag ser 

                                                           
4 Jack Zipes, The Irresistible Fairy Tale – The Cultural and Social History of a Genre, New Jersey: Princeton 

University Press, 2012, s. 44. 
5 Maria Tatar, OFF WITH THEIR HEADS! Fairytales and the Culture of Childhood, New Jersey: Princeton 

University Press, 1992, s. 229–230. 
6 Tatar 1992, s. 230. 
7 Zipes 2012, s. 7. 
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som våra klassiska sagor, tänk Askungen och Rödluvan, leder tillbaka till antika sagor om 

våldtäkt och syskonrivalitet. För att förstå sagogenren måste vi förstå dess hybrida natur – att 

den lånar, bearbetar och frodas genom berättelseinnovationer inom andra genrer.8 Således är 

det inte alltför långsökt att koppla samman moderna romaner med våra klassiska 

sagoberättelser. 

Den svenska litteraturvetaren Maria Nikolajeva ser även hon samband mellan sagor och den 

moderna fantasygenren. Hon skriver i sin artikel ”Fairy Tale and Fantasy: From Archaic to 

Postmodern” att det är svårt att helt skilja mellan myt, saga och fantasy men hon försöker 

ändå etablera vissa distinktioner mellan dem. Hon konstaterar bland annat att sagan 

härstammar från arkaiska samhällen och efterföljer myten medan fantasy är en modern 

skapelse. ”Traditional fairy tales generally strive to preserve the story as close to its original 

version as possible, even though individual storytellers may convey a personal touch, and 

each version reflects its time and society […]”. Fantasy skiljer sig från sagan då det är en 

medveten kreation där en författare väljer den form som passar dem. Nikolajev menar att 

sagan är en”[…] fully evolved and accomplished genre […]” och att fantasygenren är selektiv 

och framväxande.9 

Således har fantasygenren tagit vara på många av sagans egenskaper, själva grundhandlingen 

som återfinns inom genren kan kopplas till sagorna enligt Nikolajeva: 

Fantasy has also inherited the basic plot of fairy tales: the hero leaves home, meets helpers and 

opponents, goes through trials, performs a task, and returns home having gained some form of wealth. It 

has inherited some fundamental conflicts and patterns, such as the quest or combat between good and 

evil.10  

Även många element som återfinns i genren, som häxor, drakar, svärd, trollstavar, 

osynlighetsmantlar med fler, kommer från sagan –dessa element uppfyller oftast samma 

funktion i båda genrerna men inom fantasy är det vanligt att de moderniserats något. 

Nikolajeva nämner en viktig skillnad mellan de två genrerna, nämligen hjälten i sagan kontra 

                                                           
8 Zipes 2012, s. 9. 
9 Maria Nikolajeva, “Fairy Tale and Fantasy: From Archaic to Postmodern”, Marvels & Tales 2003:17(1), s. 

138–139. 
10 Nikolajeva 2003, s. 140–141. 
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protagonisten i en fantasyroman – ”the latter often lacks heroic features, can be scared and 

even reluctant to perform the task, and can sometimes fail”. 11 

Det har inte forskats något, möjligtvis väldigt lite, om Crimson Bound men ett antal 

recensioner går att finna online. Men bristen i forskning om Crimson Bounds vägs mer än nog 

upp av den forskning som finns om Rödluvan. Det är en gammal saga och har blivit objekt för 

en hel del forskning, på olika nivåer, genom åren. Den portugisiske universitetslektorn 

Francisco Vaz da Silva undersöker Rödluvans evolution med utgångspunkt i Charles Perrault. 

I artikeln ”Charles Perrault and the Evolution of ’Little Red Riding Hood’” skriver da Silva 

att det finns fler versioner av Rödluvan utöver Perraults version. Genom dessa kan man bland 

annat se att Perrault har tagit bort en del ursprungliga motiv från sagan som återfanns i 

muntliga varianter av sagan.12 Sagan går även att finna som analysobjekt på c-nivå inom olika 

ämnesområden. Marie Östlings uppsats ”Att återerövra sagorna, En experimentell resa genom 

Rödluvan och Snövit – och vidare” undersöker olika versioner av de två sagorna för att se hur 

de kan påverka en modern publik. Lia Fallenius är ytterligare en som, i sin masteruppsats 

”Rödluvan och vargen: en kvalitativ textanalys av debatter och adaptioner i barnlitteraturen”, 

undersöker adaptioner av sagon om Rödluvan. Men det är inte bara sagan i sig som studeras. 

Josephine Persson studerar Rödluvan som en arketyp i moderna berättelser i uppsatsen 

”Kvinnliga arketyper och hur de skapar föreställningar i samhället”. 

En annan som har analyserat sagan är Bruno Bettelheim, en amerikans barnpsykolog och 

författare, som har psykoanalyserat sagan. Bettelheim skrev om sagors betydelse för barnets 

psykologiska utveckling i boken Sagans förtrollade värld, bland annat skriver han om både 

Perraults och Grimms versioner av Rödluvan. Bettelheim menar att sagan handlar om barnets 

sexuella uppvaknande där vargen är förföraren som förför den lilla flickan. Men han påpekar 

att Grimms version inte skriver ut detta, utan läsaren får själva tolka in detta för att förstå 

sagan. Han skriver att ”[s]agan innebär att barnet inte vet hur farligt det kan vara att ge efter 

för vad det anser vara ofarliga önskningar […]” vilket barnet då ska ta lärdom av genom 

sagan.13 Att inte ge efter för farliga önskningar samt det implicita sexuella som Bettelheim 

finner i sagan kan vara intressant att ha med sig i jämförelsen med en adaption av sagan. 

                                                           
11 Nikolajeva 2003, s. 140. 
12 Francisco Vaz da Silva, “Charles Perrault and the Evolution of ‘Little Red Riding Hood’”, Marvels & Tales 

2016:30 (2), s. 168–172. 
13 Bruno Bettelheim, Sagans fötrollade värld – Folksagornas innebörd och betydelse, Stockholm: Norstedts 

Faktapocket, 1987, s. 210. 
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1.5 Teori och metod  

I den här uppsatsen kommer jag jämföra Rosamund Hodges roman Crimson Bound och dess 

förlaga Rödluvan  utifrån Vladimir Propps 31 sagofunktioner. Då Crimson Bound inte är 

kronologist berättade tar jag hjälp av Lars-Åke Skalins återgivning av Gérard Genette för att 

förklara några grundläggande narratologiska begrepp. 

Vladimir Propp, en rysk litteraturvetare, var intresserad av att undersöka folksagans form, 

dess morfologi. Hans arbete fokuserar på sagor, engelskans fairy tale, framför det bredare 

begreppet berättelser, tales. Genom att undersöka ett hundratal ryska sagor kunde han 

konstatera att de innehöll ett begränsat antal drag, funktioner, som således skapar sagans 

underliggande struktur. Han kunde därmed fastställa att även om sagor, till ytan, skiljer sig åt 

så följer de i grunden en och samma struktur.14 

Innan Propp listar och förklarar sagofunktionerna etablerar han fyra teser som är 

grundläggande för hans arbete:  

1. Functions of characters serve as stable, constant elements in a tale, independent of how and by 

whom they are fulfilled. They constitute the fundamental components of a tale. 

2. The number of functions known to the fairy tale is limited. 

3. The sequence of functions is always identical. 

4. All fairy tales are of one type in regard to their structure.15 

Sagofunktionerna är således den grundläggande strukturen i en berättelse, oavsett vem i 

berättelsen som utför funktonen. Det finns endast ett begränsat antal funktioner som 

återkommer i sagorna, alla funktioner behöver dock inte finnas i varje enskild saga men dess 

sekvens åtföljs i alla sagorna (funktion 4 kan inte komma före funktion 3). Med den fjärde 

punkten menar Propp att sagorna följer en gemensam axel, baserad på de funktioner som 

återfinns hos dem. Andra berättelser är uppbyggda av andra funktioner och hör således inte 

till samma axel som sagorna.16  

Propps sagofunktioner blir mitt verktyg för att öppna Crimson Bound för en komparativ 

analys med Bröderna Grimms Rödluvan. De funktioner som jag kommer utgå från är baserade 

på den underliggande struktur i Rödluvan och sedan applicerade på Crimson Bound. De fyra 

                                                           
14 Vladimir Propp, Morphology of the Folktale, Austin and London: University of Texas Press, 1975, s.11–21. 
15 Propp 1975, s. 20–23. 
16 Propp 1975, s. 20–24. 
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teserna som nämnts tidigare kommer även att appliceras på min analys. De funktioner som 

återfinns i både sagan och romanen analyseras inte utifrån den handlande karaktären utan 

utifrån dess effekt på berättelsen. Jag håller mig till Propps 31 sagofunktioner, mitt mål är inte 

att utarbeta fler funktioner som kan återfinnas i samband med moderniseringen av sagor. Här 

vill jag också påpeka att Propp har förtydligat en del av funktioner genom ytterligare 

definitioner av deras funktion i sagan, dessa kommer används för att tydliggöra vissa 

resonemang vid behov. Händelsernas sekvens har tagits i beaktande under återuppbyggandet 

av narrativet genom dessa funktioner. Crimson Bound kommer behandlas som en saga, om en 

moderniserad sådan. Detta kan komma att skapa en brytning mot sagostrukturen – dess axel, 

som Propp nämner, då det är en saga i romanform. 

Då romanen inte är berättad kronologisk kan det vara värt att vända sig till narratalogin ett 

slag för att hämta samt förklara relevanta begrepp för den kommande analysen. Den 

distinktionen som är nödvändig för analysen är den mellan den berättande texten och det 

berättade. Lars-Åke Skalin hänvisar till Gérard Genettes bok Narrative Discourse där han, 

Genette, tar ”[…] upp relationen mellan den ordning i vilken de berättande händelserna sägs 

ha uppträtt och den ordning i vilken de omtalas i den berättande texten.” En berättelse kan 

börja i början av händelsekedjan eller mitt i handling, detta kallas för in medias res. Om en 

berättelse börjar in medias res kan det vara användbart att nyttja både tillbakablickar, 

analepsis, samt framåtblickar, prolepsis. Dessa brott mot den kronologiska ordningen kallar 

Genette för anakronier.17 Bröderna Grimms saga Rödluvan börjar i händelsekedjans början 

och följer sedan en kronologisk ordning. Detta, samt sekvensen på Propps funktioner, gör att 

jag har valt att analysera Crimson Bound utifrån det berättade händelseförloppet snarare än att 

följa den berättande texten. Romanen berättar ytterligare en berättelse, utöver den om 

Rachelle.  Detta är berättelsen om Ziza och hur hon ’besegrade’ Slukaren första gången. Jag 

nämner detta där jag ser att det är relevant för att förstå handlingen – men i övrigt har jag valt 

att inte inkludera denna del av romanen i analysen. 

2. Analys 

Funktionerna har delats upp efter Propps utvecklingsschema, funktionssekvensen, samt var i 

Rödluvan de förekommer. De inledande funktionerna, de som etablerar narrativet, utgör 

                                                           
17 Lars-Åke Skalin, “Narratologi – studiet av berättandets principer”, i Litteraturvetenskap – en inledning, 

Staffan Bergsten (red.), Lund: Studentlitteratur AB, 2002, s. 181. 
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således inledningen. De funktioner som utförs av antagonisten etablerar den inledande 

konflikten och utgör således antagonist-avsnittet. Det sista avsnittet är avsatt för segern, eller 

berättelsens upplösning. Hit hör de funktioner som leder till besegrandet av skurken och det 

lyckliga slutet. Varje avsnitts inleds med att kort nämna funktionerna i förhållande till 

Rödluvan för att sedan identifiera dessa i Crimson Bound. Följande funktioner har jag 

identifierat i sagan och kommer analysera romanens händelsekedja utifrån dessa: 

Funktion 2 (Ett förbud åläggs hjälten): Rödluvans mamma säger åt henne att skynda sig till 

mormor och att inte avvika från stigen. 

Funktion 3 (Förbudet bryts): Rödluvan stannar när hon träffar Vargen och går sedan av stigen 

för att plocka blommor. 

Funktion 4 (Skurken gör ett försök till att rekognosera): Vargen ställer frågor till Rödluvan. 

Funktion 5 (Skurken erhåller information om sitt tilltänkta offer): Rödluvan svarar på Vargens 

frågor. 

Funktion 6 (Skurken försöker att lura sitt offer för att komma i besittning av honom eller hans 

ägodelar): Vargen lurar både Rödluvan och hennes mormor. 

Funktion 7 (Offret faller för lurendrejeriet och hjälper därmed fienden aningslöst): Rödluvan 

stannar för att plocka blommor och mormodern släpper in Vargen i stugan. 

 Funktion 8 (Skurken orsakar oförrätt eller skada till en medlem av en familj): Vargen äter 

upp mormodern 

Funktion 15 (Hjälten är förflyttad, levererad eller ledd till platsen för ett eftersökt objekt): 

Jägaren, som länge letat efter Vargen, leds till stugan av snarkningarna. 

Funktion 18 (Skurken är besegrad): Rödluvan fyller Vargens mage med stenar och när han 

sedan vaknar ramlar han och dör. 

2.1 Inledning 

Rödluvan  inleds med att Rödluvan introduceras samt att mormoderns kärlek för barnbarnet 

etableras. I nästa stycke ombeds Rödluvan att bege sig till sin mormor och hennes mor varnar 

henne för att avvika från stigen. ”Get an early start, before it becomes hot, and when you’re 
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out in the woods, be nice and good and don’t stray from the path […]”18 Här blir Rödluvan 

tillsagd att inte vika av från stigen, sagofunktion 2 (ett förbud åläggs hjälten). Lilla Rödluvan 

lovar att göra som modern säger och sedan beger hon sig in i skogen.  

Genast stöter hon på Vargen. Hon vet inte vem han är och är därför inte rädd för honom. 

Detta gör att hon snällt stannar kvar, vilket kan ses som ett brott mot moderns förbud – 

funktion 3 (förbudet bryts), medan Vargen frågar vart Rödluvan är på väg, vad hon bär under 

sitt förkläde samt vart mormodern bor. Det är under detta möte som Vargen börjar utarbeta 

sin plan för att äta upp Rödluvan och hennes mormor, funktion 4 (skurken gör ett försök till 

att rekognosera). I Rödluvan vävs denna funktion ihop med funktion nummer 5, (skurken 

erhåller information om sitt offer) för Rödluvan svarar på Vargens frågor allt efter han ställer 

dem. Han får således reda på att hon ska gå till sin mormor för att ge henne tårta och vin. Hon 

berättar också ganska exakt var någonstans mormodern bor. 19  

I Crimson Bound introduceras Rachelle och hennes moster Léonie genom en analepsis. Vi får 

reda på att Rachelle blev vald av sin moster att bli byns nästa skogsfru och hur hon 

spenderade de tre nästkommande åren åt att lära sig att väva skyddsamuletter samt en 

skogsfrus övriga funktioner i byn. Åren som har gått har gjort Rachelle otålig, hon vill göra 

något konkret för att besegra de skogsfödda och Slukaren – inte sitta i stugan och väva 

amuletter som inte kommer övervinna någonting. Men en dag träffar hon en man, en 

skogsfödd, på vägen hem från sin moster. Detta möte ter sig på samma sätt som Rödluvans 

möte med Vargen. Den skogsfödda hälsar och frågar vart hon är på väg samt vilken väg hon 

går. Rachelle svarar ”[t]he path of needles […] not the path of pins.”.20 Vilket är ytterst 

intressant då Francisco Vaz da Silva nämner att detta är ett motiv som Perrault valt att stryka i 

sin tolkning av sagan men som kan återfinnas i andra återgivningar av sagan. Vilket pekar på 

att Hodge har tagit vara på element från olika versioner av sagan. 

Rachelle vet att Ziza, flickan som band Slukaren för länge sedan, lärde sig hur hon skulle göra 

detta från de skogsfödda. Så hon kliver av stigen med förhoppningen att även hon kan lära sig 

att besegra Slukaren. Rachelle både svarar på den skogsföddas frågor och ställer sina egna till 

honom. Nästa dag träffar hon honom igen och hon kliver åter igen av stigen för att ställa sina 

frågor. Detta pågår under en längre tid, tills den dagen då hon väljer att lita på honom. För att 

                                                           
18 Brothers Grimm, The Complete Fairy Tales, Trans. Jack Zipes, Vintage, London, 2007, s. 125. 
19 Grimm 2007, s. 126. 
20 Hodge 2016, s. 8. 



15 

 

få veta hur Slukaren blev bunden måste Rachelle visa att hon litar på den skogsfödda. Hon tar 

av sig sin mantel och sitt bälte: 

 Her red cloak was embroidered with charms to hold the power of the Great Forest away. She was 

never supposed to take it off in the woods […] Aunt Léonie had spent six months braiding and 

rebraiding the leather before she was satisfied that the belt was strong enough protection for her 

apprentice.21 

Vi kan se många likheter med Rödluvan, men det är intressant att sagofunktionerna inte följer 

Propps sekvens. Den skogsfödda börjar med att ställa frågor, sedan kliver Rachelle av stigen 

och svarar på hans frågor. Det är först under det sista mötet med den skogsfödda som vi får 

reda på att ett förbud har ålagts Rachelle – i samband med att hon bryter mot det. De frågor 

den skogsfödda ställer är skurkens försök till rekognosering, funktion 4 (skurken gör ett 

försök till att rekognosera). Rachelle svarar på hans frågor, vilket ger honom information om 

sitt offer, funktion 5 (skurken erhåller information om sitt offer). När hon blir ombedd att 

bevisa att hon litar på den skogsfödda och ta av sig sin mantel får vi reda på att ”[s]he was 

never supposed to take it off in the woods.” – ett förbud som ålagts henne mycket tidigare 

men som vi först nu får ta del av. Så i den berättande texten kommer funktion 2 (ett förbud 

åläggs hjälten) efter i sekvensen, men enligt det berättade så har det hänt mycket tidigare – 

någon gång under Rachelles tre år som lärling. Det är även intressant att hon tänker på 

förbudet innan hon tar av sig manteln, då hon gör detta hamnar funktionsparet 2 (ett förbud 

åläggs hjälten) samt 3 (förbudet bryts) i sekvens enligt det berättades tidsföljd. Men 

sekvensen bryts då funktion 4 (skurken gör ett försök till att rekognosera) och 5 (skurken 

erhåller information om sitt offer) kommer före i den berättande texten. 

Sekvensen för inledningen av Crimson Bound blir således, enligt den berättande texten, 2, 4, 5 

och sedan 3. Men i berättelsen om Rödluvan är förbudet att inte lämna stigen. Om vi antar att 

Rachelle även har detta förbud ålagt sig så förblir sekvensen hel, om än med en upprepning av 

funktion 2 och 3. Det är inte alltför långsökt att anta detta då hon konstaterar, innan hon kliver 

a stigen, att ”[…] the path […] was lined in little white stones to protect it.”. Samt det faktum 

att den skogsfödda aldrig befinner sig på stigen – han står vid sidan och det är Rachelle som 

går av stigen och fram till honom.22 Således har Rachelle, mest troligt, blivit förbjuden att 

avvika från stigen, vilket hon gör då hon ser den skogsfödda, vilket leder till funktion 4 och 5. 

                                                           
21 Rosamund Hodge, Crimson Bound, Balzer + Bray, New York, 2016, s. 3– 11. 
22 Hodge 2016, s. 7–8. 
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Med detta tillägg blir sekvensen 2 (ett förbud åläggs hjälten), 3 (förbudet bryts), 4 (skurken 

gör ett försök till att rekognosera), 5 (skurken erhåller information om sitt offer) – samt en 

upprepning av funktion 2 och 3 då hon bryter mot ytterligare ett förbud genom att ta av sin 

mantel och sitt bälte.  

2.2 Antagonisten 

Vargen bestämmer sig för att han ska äta upp både mormor och barnbarn, men då måste han 

vara smart. Han lurar Rödluvan att dröja sig kvar och plocka blommor, medan han själv beger 

sig till mormors stuga. Väl där låtsats han vara Rödluvan för att bli insläppt i stugan. Vargen 

lurar båda sina tilltänkta offer. Denna funktion är nummer 6 (skurken försöker lura sitt offer 

för att komma över honom eller hans ägodelar) i Propps schema tätt efter kommer funktion 7 

(offret faller för lurendrejeriet och hjälper således skurken). Rödluvan låter sig distraheras av 

blommorna och mormodern ber Vargen/Rödluvan att stiga in i stugan.23 Sedan följer funktion 

nummer 8 (skurken skadar en familjemedlem), i detta fall äter Vargen upp mormodern och 

sedan Rödluvan. Här kan vi se en upprepning av funktion 6, 7 och 8 då Vargen, efter att han 

ätit upp mormodern, klär ut sig till henne för att äta upp Rödluvan. Rödluvan låter sig luras av 

hans förklädnad och blir sedan uppäten.24 

Den skogsfödda invaggar Rachelle i en falsk trygghet, vilket leder till att hon tar av sig sitt 

beskydd. Hon tror att han kommer berätta det hon behöver veta om hon visar att hon litar på 

honom. Men så fort hon har tagit av sig manteln och bältet blir hon våldsamt pressad mot ett 

träd. Den skogsfödda kysser henne hårdhänt och sedan märker han henne för att bli en 

blodsbunden. Om hon dödar en annan människa inom tre dagar blir hon en blodsbunden, 

annars dör hon själv en plågsam död. Två dagar klarar hon sig, men på den tredje dagen beger 

hon sig till sin moster för att be om hjälp. Hon anländer till stugan bara för att upptäcka att 

den skogsfödda redan är där och att han har torterat hennes moster. Den skogsfödda hotar 

Rachelle med att han kommer fortsätta tortera mostern under flera dagar, om inte Rachelle 

dödar henne där och då. Utan något annat alternativ dödar hon sin moster och flyr sedan från 

sin by, hon är nu blodsbunden och hör således mer till den Stora Skogen, Slukaren och de 

skogsföddas värld än till sin mänskliga värld.25 

                                                           
23 Grimm 2007, s. 126. 
24 Grimm 2007, s. 126–127. 
25 Hodge 2016, s. 10–14, 31.  
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Vi får inte följa den skogsföddas tankar på samma sätt som vi får med Vargen. Vi vet inte när 

han bestämmer sig för att Rachelle och hennes moster ska bli hans offer, om nu mostern är ett 

av hans tilltänkta offer. Men vi förstår att han lurar Rachelle till att lita på honom för att han 

ska få tillfälle att märka henne, han vill beslagta henne – funktion 6 (skurken försöka lura sitt 

offer för att komma över honom eller hans ägodelar). Rachelle, som desperat vill veta hur 

man kan besegra Slukaren, visar sin tilltro till den skogsfödda och hjälper då omedvetet 

honom. Funktion 7 (offret faller för lurendrejeriet och hjälper således skurken) som genast 

övergår i funktion 8 (skurken skadar en familjemedlem) då den skogsfödda våldför sig på 

Rachelle och sedan märker henne. Med detta kan vi se att det indirekta sexuella i Grimms 

Rödluvan, som Bettelheim tar upp i sin bok, explicit används i romanen för att ytterligare visa 

hur försvarslös Rachelle är i denna situation. Men tortyren av mostern kan även ses som 

funktion 8, detta beror på om den skogsfödda var ute efter mostern eller om hans tilltänkta 

offer endast var Rachelle. Sekvensen håller enligt Propp och romanen följer sagans 

underliggande struktur  

Men efter denna funktion går sagan och romanen isär, efter att Rachelle har dödat sin moster 

flyr hon från sin by – vilket kan ses som funktion 11 (Hjälten lämnar hemmet) – till 

Rocamadour och hon ansluter sig till kungens trupp av blodsbundna.26 Där, tre år efter att hon 

lämnat sin by, träffar hon den skogsfödda igen och hon får då reda på att Slukaren kommer att 

återvända inom kort för att, återigen, sluka månen och solen.27 Hon bli senare tilldelad 

uppdraget att vakta kungens oäkta son Armand och i samband med uppdraget får hon reda på 

att de, hovet, ska bege sig till ett annat slott, Château de Lune, som ryktas vara den plats där 

ett av svärden, som kan besegra Slukaren, är gömt. Därmed bestämmer hon sig för att hitta 

svärdet i ett sista försök att besegra Slukaren. Rachelles inledande relation till Armand kan ses 

som funktion 12 (hjälten är testad, förhörd, attackerad o.s.v., vilket förbereder honom för 

erhållandet av en magisk agent eller hjälpare). Armand är då givaren som ’förhör’ hjälten, 

Rachelle, då han ställer frågor till henne och bedömer hennes handlingar. Det är först när hon 

bevisat för honom att hon inte är en hjärtlös mördare samt när hon själv börjar lita på honom, 

funktion 13 (hjälten reagerar på den framtida givarens handlingar), som han går med på att 

hjälpa henne att hitta dörren, funktion 14 (hjälten erhåller brukandet av en magisk agent). 

Således blir Armand både givare och den magiska agenten, i detta fall blir han en hjälpare, då 

                                                           
26 Hodge 2016, s. 43–44. 
27 Hodge 2016, s. 35. 
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han är nyckeln till att hitta dörren.28 De extra funktionerna blir då 11 (hjälten lämnar hemmet), 

12 (hjälten är förhörd), 13 (hjälten reagerar på givarens handlingar) samt 14 (hjälten erhåller 

brukandet av en magisk agent). 

2.3 Upplösning 

I Rödluvan får jägaren ta sig an rollen som hjälte och han blir således föremål för funktion 15 

(hjälten är ledd till ett eftersökt objekt). Vargens högljudda snarkningar leder honom till 

stugan, väl där säger jägaren: ” ’So I’ve found you at last, you old sinner, […] I’ve been 

looking for you for a long time.’“.29 Vilket tydliggör att det eftersökta objektet, för jägaren, är 

Vargen. Han tar upp sitt gevär och siktar på Vargen, men det faller honom in att mormodern 

kanske har blivit uppäten och att hon, i så fall, fortfarande kan bli räddad. Jägaren byter ut 

geväret mot en sax och klipper upp magen på Vargen och mormor och Rödluvan tar sig ut. 

Genast hämtar Rödluvan stora stenar som de stoppar in i magen på Vargen. När han vaknar är 

stenarna så tunga att han faller och dör. Rödluvan avslutas därmed med sagofunktion 18 

(skurken besegras) och karaktärerna går vidare med sina liv. 30 

När Rachelle och Armand väl hittat och öppnat dörren förflyttas de till platsen där svärdet har 

gömts, funktion 15 (Hjälten leds till ett eftersökt föremål), bara för att upptäcka att det vaktas 

av en lindenorm – en gigantisk, tvehövdad orm. De flyr omgående och då märker de att de har 

förflyttats till de skogsföddas rike, den Stora Skogen. Då Rachelle är blodsbunden, nästan 

skogsfödd, lyckas de ta sig ut ur skogen och till en by. Detta visar sig vara Rachelles gamla 

hemby, det kan ses som funktion 23 (hjälten, oigenkänd, återvänder hem eller till ett annat 

land), men hon är snabbt identifierad – funktion 27 (hjälten är igenkänd). Här ställs hon öga 

mot öga med sin familj och sin mosters död. Men vi hittar också ytterligare en givare. Margot, 

den nya skogsfrun, kan ses som ytterligare en givare då hon söker svar av Rachelle om sin 

föregångare. I gengäld får Rachelle den kunskap hon behöver för att besegra lindenormen, 

ytterligare en magisk agent.31 När Rachelle och Armand tar sig tillbaka till slottet blir hon 

tvungen att förklara sig för Erec, då han är hennes överordnade, och sedan går det ett par 

dagar innan hon faktiskt bestämmer sig för att försöka ta sig förbi lindenormen för att hämta 

svärdet. Vi kan se detta som en upprepning av funktion 12 (hjälten är testad, förhörd, 

                                                           
28 Hodge 2016, s. 106–166. 
29 Grimm 2007, s. 127.  
30 Grimm 2007, s. 127–128. 
31 Hodge 2016, s. 207–231. 
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attackerad o.s.v. vilket förbereder honom för erhållandet av en magisk agent), 13 (hjälten 

reagerar på den framtida givarens handlingar), 14 (hjälten erhåller brukandet av en magisk 

agent) samt 15 (hjälten är ledd till ett eftersökt objekt) då de återvänder till lindenormen och 

svärdet. 

Det är värt att notera att det är två konversationer som får henne att bestämma sig för att 

riskera livet för att hämta svärdet. Den första mellan Rachelle och Erec och den andra mellan 

Rachelle och Justine, ytterligare en blodsbunden. Rachelle frågar Erec hur han blev en 

blodsbunden och en konversation om deras val att döda en annan människa följer. Justine, 

som är ’utlånad’ till en biskop, försöker övertyga Rachelle att tjäna biskopen istället för 

kungen, hon menar att hon ångrar att hon dödade en människa för att själv få leva. Justine tror 

nämligen, som människorna som följer religionen, att det är deras synd som förstorar hotet 

från de skogsfödda och Skogen. Rachelle påpekar då att ”[i]f you were truly sorry, you would 

get out a knife and cut your throat.”32  Denna konversation glider över till ytterligare ett 

samtal med Erec som slutar med att Erec konstaterar att han inte ångrar sitt val – men 

Rachelle inser att hon gör det. Om hon skulle ha det valet nu så skulle hon välja att dö, detta 

gör att hon är beredd att eventuellt dö för att få tag i svärdet.33 Hon väver sin amulett och 

sedan beger hon sig, tillsammans med Armand, tillbaka till lindenormen, tar sig förbi den med 

hjälp av amuletten och får tag i svärdet. Detta blir funktion 19 (Den inledande motgången 

eller bristen är likviderad), mer specifikt ”[t]he object  of a search is seized by the use of force 

or cleverness[…]”.34 

Nu har vi kommit till slutet av romanen och den verkar avvika mer och mer från Propps 

sekvens. Rachelle och Armand återvänder till slottet med svärdet, vi kan se detta som 

funktion 20 (hjälten återvänder). Detta har hänt tidigare, när de återvänder från byn, men 

denna gång återvänder de med svärdet för sista gången – de återvänder för upplösningen. 

Efter att de har återvänt inleder Armand sitt kuppförsök. Under denna kupp ger sig några av 

soldaterna, som är på Armands sida, av efter Rachelle och Erec. Detta gör Rachelle och Erec 

medvetna om vad som händer och de kan därför snabbt sätta stopp för kuppen och spärra in 

Armand. Rachelle upptäcker även att svärdet är borta och förstår att Armand har tagit det. 

Detta är intressant för med funktion 24 (en falsk hjälte presenterar ogrundade fodringar) 
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menar Propp att, när hjälten återvänt, så tar någon annan äran för det han har gjort. Sedan 

följer funktion 25 (ett svårt uppdrag föreslås för hjälten). Dessa uppdrag varierar väldigt 

mycket och Propp väljer därför att lista de olika uppdrag som han har funnit i sitt material, 

denna variation gör att denna funktion är väldigt omfångsrikt. Funktion 26 (uppdraget är löst) 

följs av funktion 27 (hjälten är igenkänd) samt funktion 28 (den falska hjälten eller skurken är 

avslöjad). Denna del av romanen, från att de kommer tillbaka till dess att de faktiskt 

övervinner Slukaren, verkar skilja sig allt för mycket från sagostrukturen för att Propps 

funktioner ska vara givande att analysera utifrån. Men, med det sagt vill jag ändå påstå att 

dessa funktioner, 24 till 28, är högst aktuella för händelseutvecklingen i slutet av Crimson 

Bound. 

Armand bryter Rachelles tillit till honom genom kuppen och stölden vilket gör att hon vänder 

sig till Erec. Armand blir således tilldelad rollen som skurk och Erec får rollen som 

bundsförvant – en variant på funktion 24 (en falsk hjälte presenterar ogrundade fodringar). 

Erec, den falska hjälten, utnyttjar situationen för att vända Rachelle från Armand vilket leder 

till Rachelle söker tröst hos Erec. Den falska hjälten, Erec, avslöjas inte genom att Rachelle 

löser ett uppdrag utan för att hon visar att hon fortfarande bryr sig om människorna (detta kan 

dock tolkas som ett uppdrag eller ett förklätt test). Det har nämligen samlats en orolig mobb 

kring slottet som kungen tänker hantera genom att låta vakterna skjuta dem. Rachelle 

övertygar Erec att låta henne ta med sig Armand för att lugna mobben (Armand ses som ett 

helgon av folket), detta gör att Armand, då han återigen ser att hon bryr sig om folket, öppnar 

upp om vad han försöker göra samt avslöjar Erecs och kungens plan att framkalla Slukaren – 

funktion 28 (den falska hjälten eller skurken är avslöjad). När vi nu får reda på att Erec är den 

skogsfödda blir Bettelheims analys av Vargen som förförare ännu mer explicit.35 Från den 

första kyssen till uppvaktningen under de tre år de har känt varandra till att Rachelle väljer att 

ha sex med honom.  

Nu inleds en gisslansituation då Erec återigen låser in Armand samt Rachelles vän Amélie, 

som han märkt för att bli en blodsbunden, för att hålla Rachelle i kontroll. Detta slår slint då 

hon istället blir rasande och letar upp Erec för att duellera samt döda honom, funktion 16 

(hjälten och skurken förenas i närstrid). Hon vinner mot honom, vilket skulle vara funktion 18 

(skurken besegras), men andra skogsfödda hotar att döda Armand om hon dödar Erec. 
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Armand själv argumenterar för att hon inte ska döda Erec; eftersom de endast kan döda 

Slukaren när han är i ett kärl måste de låta Erec och kungen genomföra sin plan. Så hon 

sänker sitt svärd och låter Erec leva. Dock utlöste striden hennes förvandling från en 

blodsbunden till en skogsfödd vilket vi kan tolka som funktion 29 (hjälten ges ett nytt 

utseende). Enligt Propp kan detta innebära ett vackrare yttre, nya kläder eller att hjälten har 

byggt ett ståtligt palats och således ändrat sitt yttre. I detta fall innebär det att Rachelle blir 

starkare samt att hon kan nyttja skogens kraft. Armand ger henne även en indikation till var 

han gömde svärdet, innan hon förvandlas helt. Detta kan ses som ett uppdrag, funktion 25 (ett 

svårt uppdrag föreslås för hjälten), uppdraget blir således att hålla kvar sin mänsklighet, hitta 

svärdet och förgöra Slukaren. Alternativt kan detta ses som ytterligare ett exempel på funktion 

12 (hjälten är testad, förhörd, attackerad o.s.v., vilket förbereder honom för erhållandet av en 

magisk agent/hjälpare) – vilket jag anser passar bättre in i fortsättningen då hon hittar svärdet 

och därför klarar ’testet’. Funktion 13 (hjälten reagerar på givarens handlingar), vilket gör att 

hon återigen har svärdet, en magisk agent. Samt att hon möter biskopen och Justine som går 

med på att hjälpa henne, funktion 14 (hjälten erhåller brukandet av en magisk agent/en 

hjälpare).  

Efter detta återkommer funktion 29 (hjälten ges ett nytt utseende), då Rachelle, med Amélies 

hjälp, gör sig redo för balen som ska hållas på kvällen. Det nya utseendet är för Erecs skull, 

för att han ska tro att hon inte tänker protestera längre. Hon spelar på hans arrogans och 

övermod för att låta henne dansa med Armand, så hon kan delge honom en del av sin plan, 

samt för att, senare, låta henne vara med under själva tillkallelsen av Slukaren. Under 

ceremonin tar hon Armands plats, och låter Slukaren använda hennes kropp som kärl vilket 

tvingar Armand att hugga henne med svärdet. Hon vaknar upp i ett sorts limbo där hon träffar 

Ziza, hon som band Slukaren första gången, som berättar att det inte är över. Ziza lyckades 

inte förgöra Slukaren då hon inte hade tillgång till ett av svärden i denna limbo – men 

Rachelle som blev huggen med ett av dem bär med sig svärdet och har därför tillgång till det 

nödvändiga redskapet för att förgöra Slukaren en gång för alla. Ziza försvinner och lämnar 

Rachelle för att hitta Slukaren, men det visar sig att Erec följde efter henne till denna plats och 

han försöker desperat att få henne att återvända med honom. De hittar Slukaren, som beskrivs 

som ett det, för ”[…] no human pronouns could encompass the vast swirl of destruction 

[…]”.36 Rachelle använder svärdet, i nålform, för att väva samman alla trådar (som ska 

                                                           
36 Hodge 2016, s. 410. 



22 

 

föreställa alla de liv) som han, Slukaren, sakta slukar vilket gör att Slukaren börjar förgöra sig 

själv. Rachelle gör sig redo att fly, tillsammans med Erec, men han är inte villig att gå tillbaka 

till en värld där han kan komma att behöva be på sina bara knän för förlåtelse – så han släpper 

hennes hand och kollar tillbaka och går under tillsammans med Slukaren, funktion 30 

(skurken är bestraffad). Rachelle tar sig tillbaka till sin värld, vilket kan ses som funktion 20 

(hjälten återvänder), där hon återförenas med Armand. De hanterar efterdyningarna av 

försöket att tillkalla Slukaren och Armands halvbror tar över tronen. Det allra sista som 

händer är att Armand och Rachelle försonas, efter hennes svek när han blev tvungen att döda 

henne. Propps funktion 31 (hjälten gifter sig och bestiger tronen) blir aktuell om vi ser till 

definitionen ”[s]ometimes the hero simply marries without obtaining a throne, since his bride 

is not a princess[…]”,37 då det antyds att de väljer att stanna hos varandra.  

3. Avslutning 

I analysen har jag jämfört en adaption utifrån en version av dess ursprungssaga och i följande 

stycke sammanfattar jag de resultat som den har inbringat. Med hjälp av tidigare forskning 

söker jag att tolka och förstå dessa resultat samt koppla dem till den frågeställning jag begav 

mig ut för att svara på. 

3.1 Sammanfattande diskussion 

Analysen har visat att Crimson Bound till stor del följer den struktur som återfinns i 

Rödluvan. De funktioner jag identifierade i sagan återfinns i romanen och de fyller nästan 

exakt samma funktion som i sagan, speciellt i inledningen och i antagonistens del i den 

inledande konflikten. Rachelles första möte med den skogsfödda är näst intill identiskt med 

Rödluvans möte med Vargen. Vi såg också att Hodge använder sig av ett motiv som, enligt da 

Silvia, överlevt i muntliga versioner av sagan. Då motivet inte återfinns i Bröderna Grimms 

Rödluvan, samt då Hodge nämner en obskyr variant av sagan i intervjun med Mel, kan vi dra 

slutsatsen att Hodge har dragit inspiration från fler än en variant av sagan. Vilket vi kan 

koppla tillbaka till Zipes och Tatars slutsatser om att det inte finns några originaltexter – att 

nya berättelser är en omskrivning av redan existerande texter. 
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Antagonisternas handlande är väldigt lika i början av berättelsen. Bettelheim menar att 

Vargen är ute efter mormodern då hon står i vägen för att Rödluvan ska bli hans,38 vilket vi 

även kan se i romanen. För att Rachelle ska bli Erecs, den skogsfödda, måste hon frigöras från 

sitt mänskliga liv, genom att märka henne och tvinga henne att döda sin moster gör han exakt 

det. Det är även intressant att Vargen ser till att Rödluvan är upptagen att plocka blommor så 

han kan äta upp mormodern. Den skogsfödda märker Rachelle och hon håller sig sedan borta 

från sin moster i två dagar – dock är det oklart om Erec använder denna tid till att tortera 

mostern, och därmed undanröja henne, eller om han endast väntar på Rachelle att bli en 

blodsbunden. Vi kan också se att de följer liknande tillvägagångssätt, de ställer frågor och de 

verkar vara harmlösa. Vargen då Rödluvan inte inser vem han är och Erec då han inte beter 

sig hotfullt mot Rachelle.  

Dessa likheter skapar en igenkänning i början av romanen. Om vi har läst Rödluvan i någon 

form så ser vi att den skogsfödda har trätt in i Vargens roll, istället för en mormor är det en 

moster och Rachelle inträder i rollen av en äldre, men fortfarande ung, Rödluvan. Det 

likartade händelseförloppet tydliggör denna igenkänning, dock är det mycket mera utbroderat 

i romanen. Bröderna Grimm inleder sin saga med att etablera mormoderns kärlek, hennes 

förhållande, till barnbarnet – Hodge inleder med att etablera förhållandet mellan Rachelle och 

hennes moster. Hodge har dock möjligheten att bygga detta förhållande under en längre 

period. Hon skriver, implicit, in både kärlek och frustration gentemot mostern, den senare 

känslan blir också vår förståelse till varför hon väljer att ta kontakt med den skogsfödda. 

Rödluvan vet inte vem Vargen är och han behöver därför bara föreslå att hon ska stanna kvar 

och njuta av skogen – Rachelle vet mycket väl vad den skogsfödda är kapabel till. Han måste 

därför manipulera Rachelle till att lita på honom och således ta av sig sina beskyddande plagg. 

Vilket är möjligt då Hodge låter dem träffas ett flertal gånger vilket låter en relation etableras 

mellan dem. 

Men analysen har även visat att romanen innehåller fler av sagofunktionerna än vad sagan 

gör. De extra funktionerna jag har identifierat är följande: 

Funktion 11 (hjälten lämnar hemmet). 
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Funktion 12 (hjälten är testad, förhörd, attackerad o.s.v., vilket förbereder honom för 

erhållandet av en magisk agent eller hjälpare). 

Funktion 13 (hjälten reagerar på givarens handlingar). 

Funktion 14 (hjälten erhåller brukandet av en magisk agent/en hjälpare). 

funktion 16 (hjälten och skurken förenas i närstrid). 

Funktion 20 (hjälten återvänder). 

Funktion 24 (en falsk hjälte presenterar ogrundade fodringar). 

Funktion 25 (ett svårt uppdrag föreslås för hjälten).  

Funktion 26 (uppdraget är löst). 

Funktion 27 (hjälten är igenkänd). 

Funktion 28 (den falska hjälten eller skurken är avslöjad). 

Funktion 29 (hjälten ges ett nytt utseende). 

Funktion 30 (skurken är bestraffad). 

Funktion 31 (hjälten gifter sig och bestiger tronen). 

Detta kan enkelt förklaras av att romanen är betydligt mycket längre än sagan, vilket ger 

utrymme för en längre händelsekedja. Men dessa extra funktioner passade inte alltid in i 

romanens händelseförlopp. Många av funktionerna återfinns ett flertal gånger, bland annat 

återvänder Rachelle tillbaka till Château de Lune tre gånger samt en gång till sin by, funktion 

20 (hjälten återvänder). En del händelser i romanen följer Propps schema – dock inte alltid så 

som han beskriver funktionerna. Vid ett tillfälle utges Armand för att vara en motståndare och 

Erec blir då Rachelles närmaste bundsförvant, vilket jag angav som funktion 24 (en falsk 

hjälte presenterar ogrundade fodringar). Enligt Propp är detta ett tillfälle i sagan då hjälten har 

lyckats med sitt uppdrag, han har hämtat det som ska hämtas eller har räddat det som ska 

räddas, men en falsk hjälte tar beröm för det stordåd som hjälten avklarat.39 Hjälten måste 

således visa sig värdig. Det som sker i Crimson Bound är väldigt likt, om man ser till 
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funktionen av händelsen. Då Armands mål är att störta Erec och kungen, som vill åkalla 

Slukaren, och därmed rädda sin halvbror och mänskligheten så är han hjälten. Men då 

Rachelle ännu inte vet detta så kan Erec vända kuppen mot Armand och således ta över den 

rollen.  

Dessa extra funktioner, faktumet att romanen ofta bröt mot Propps sekvens samt att en del 

funktioner upprepades eller återkom i ett i senare skede skapar ytterligare intriger och 

spänning i berättelsen. Att romanen är betydligt längre än Rödluvan ger Hodge möjligheten 

att utförligare utforska sagan och skapa mer komplexa karaktärer. Det gör det möjligt för 

Hodge att visa Rachelles inre kamp och Erecs dubbla natur, hon har möjligheten att skapa 

runda och dynamiska karaktärer.  

Utifrån Bettelheim och Nikolajeva blir det även intressant att undersöka karaktärerna Rachelle 

och Erec närmare. Både genom deras relation under berättelsens gång samt deras roller som 

protagonist och antagonist. Erec är Vargen, antagonisten, han märker Rachelle och orsakar 

mosterns död. Han planerar även att låta Slukaren återvända för att försänka världen i evigt 

mörker. Även om det, i teorin, existerar två antagonister i Crimson Bound så ser jag Erec som 

den huvudsakliga skurken. Slukaren existerar i berättelsen som en dimgestalt med en etikett 

där det står ’antagonist’. Genom berättelsen om Ziza skapas en bild av vad det eviga mörkret 

skulle innebära och varför Slukaren behöver förgöras. Men allt ont i Rachelles berättelse är 

knutet till Erec. Han är ansvarig för den inledande konflikten, dock används Slukaren som ett 

incitament, och det är han som Rachelle måste slåss mot, fysiskt, och stoppa för att rädda 

mänskligheten.  

Bettelheim skriver om Vargen att han ”[…] är förföraren, men i den yttre handlingen gör han 

ingenting som inte faller sig naturligt för en varg – han äter för att föda sig.”.40 Antagonisten i 

sagan följer sin natur, är det även fallet med Erec? Jag anser att det inte är så i det här fallet: 

Erec ser till att Rachelle tas in som en av kungens blodsbundna, han blir en del av hennes nya 

liv och ser till att han har en betydande roll i det. Han skiljer sig således från Vargen då han 

handlar utifrån själviska motiv som inte enbart hör till hans natur (som skogsfödd). Även 

Rachelle skiljer sig från sin motpart i Rödluvan. Nikolajeva nämner att en skillnad mellan 

dessa roller, sagans hjälte och fantasyromanens protagonist, är att protagonisten ibland saknar 
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de heroiska karaktärsdragen.41 Rachelle är inte villig att dö, hon vill leva. Vi kan se detta 

redan när hon väljer att döda sin moster, även om det till stor del är av barmhärtighet så är det 

ett faktum att hon inte vill dö. Efter detta barmhärtighetsmord flyr hon från byn för att slippa 

konsekvenserna av sitt handlande. Ett liknande dilemma dyker upp när hon inser att hon 

måste möta lindenormen, och riskera att dö, för att få tillgång till svärdet. Hon är rädd för att 

dö och det är först när hon väljer mellan att kanske dö eller att leva i det eviga mörkret som 

hon vågar ge sig av för att hämta svärdet.  

En intressant aspekt av Rachelle och Erecs relation är det explicita sexuella som kulminerar i 

en sexakt samt svek. Enligt Bettelheims psykoanalys är sagan om Rödluvan en saga om ett 

barns, för tidiga, sexuella uppvaknande. Han menar att hon genom sin röda luva, som 

symboliserar det sexuella, alltför tidigt har övertagit en sexuell attraktionskraft – vilket hon är 

alltför liten för. Då hon träffar Vargen, förföraren, inser hon att hon inte är tillräckligt mogen 

och därför skickar hon honom istället till mormodern. Bettelheim menar även att anledningen 

till att Rödluvan inte blir uppäten direkt är för att Vargen vill ha henne i säng först.42 Även 

Rachelle är klädd i rött, hennes mantel är röd, men hon är 15 år gammal, äldre än Rödluvan. 

Betyder det då att hon är tillräckligt mogen för den sexualitet som den röda färgen bär med 

sig? Rachelle skickar inte, vad vi vet, Erec (den skogsfödda) till mostern hus – vilket kan 

innebära att hon känner sig mogen nog för att hantera denna typ av situation. Försent inser 

hon att hon har felbedömt situationen vilket leder till undanröjandet av mostern och hennes 

förvandling från människa till blodsbunden, samt en påtvingad kyss. 

Erec blir sedan en del av Rachelles nya liv och väntar på att hon ska ge sig själv till honom. 

Det är en långsam förförelse han bedriver som placerar honom i rollen som förtrogen och de 

utbyter ett antal kyssar under åren i Rocamadour. Hon ser honom som en vän, någon ofarlig 

som hon litar på. Men det är först efter att Armand har svikit henne och hon ser sig själv som 

ovärdig som hon ger sig till Erec – bara för att kort därefter få reda på att det var han som 

märkte henne tre år tidigare. Bettelheim fortsätter sin analys med att kort nämna Bröderna 

Grimms alternativa slut. Då har Rödluvan lärt sig av sina tidigare misstag och hon och 

mormodern hjälps åt att göra sig av med vargen. Rödluvan har således insett att hon inte är 

tillräckligt mogen att hantera förföraren.43 Rachelle däremot måste acceptera sig själv och 
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hantera sina handlingar. Vilket leder henne till att förstå sin mosters handlingar samt genom 

det limbo där Slukaren befinner sig och sedan tillbaka igen. Bettelheim menar även att 

Rödluvans färd genom vargens mage symboliserar döden av den flicka hon var och 

pånyttfödelsen som en annan människa44 – vilket Rachelles resa genom limbo också 

symboliserar då hon återvänder dels som människa dels som en kvinna som har kommit 

tillrätta med sig själv. Vi kan med detta konstatera att Hodge troligtvis har fångat upp det 

implicita sexuella i sagan om Rödluvan. Samt att det har blivit en del av Rachelles 

utvecklingskurva.  

Således kan vi konstatera att Crimson Bound har tagit fasta på de inledande funktionerna samt 

de funktioner som huvudsakligen tillhör antagonisten som återfinns i Rödluvan. Att romanen 

håller fast vid sagofunktionerna, även efter att berättelsen har börjat vika från sagan, är väldigt 

intressant. Det visar, som Nikolajeva skriver, att fantasygenren lånar från sagan samt att det 

kan vara givande att analysera genren utifrån Propps schema. Då romanen följer en liknande 

inledning som den i sagan etableras en koppling dem emellan och det blir lätt att läsa in sagan 

i Hodges berättelse. Det faktum att romanen sedan avviker från sagan kan förklaras av 

differensen i längd på de två berättelserna, men kanske hade avvikelsen inte varit lika markant 

om Hodge utvecklat inledningen mer. Men det faktum att hon valde att utveckla slutet, och 

därmed avvika från saga, skapar en brytning. Att gå från en familjär inledning och 

händelseutveckling till ett avvikande slut överraskar läsaren och skapar därmed ytterligare 

spänning. Det gör även att hon sätter sin egen prägling på den annars välkända sagan.  

Vi kan även konstatera att den nya genreformen inte bara förändrar förhållandet mellan 

protagonisten och antagonisten utan även de rollerna. Antagonisten är höljd i ett dunkel och 

det är först mot slutet som vi får reda på vem den verkliga antagonisten är och att han har varit 

en förklädd bundsförvant. Det delade antagonistskapet gör att den rollen inte helt enkelt kan 

kategoriseras som ’den onda’ utan snarare hamnar in en sorts gråzon. Även protagonistens 

roll hamnar i denna gråzon. Vi kan säga att antagonisten befinner sig på den onda sidan av 

zonen och sedan glider in i den gråzonen. Protagonisten däremot befinner sig från början i den 

gråzonen, farligt nära det onda – hon dödar trots allt sin moster – men rör sig under 

berättelsens gång närmare och närmare den goda sidan. Vilket skiljer sig från sagans, oftast, 

klart definierade antagonist- och protagonistroller. Förhållandet dem emellan kan både klassas 
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som en likhet och skillnad och som en del av det förändrade antagonist- och 

protagonistrollerna. Det är en likhet då det bygger det implicita sexuella som återfinns i sagan, 

men det visar även på att rollerna kan omkullkastas. Om Rachelle hade valt att följa Erec hade 

det möjligtvis lett till att hon blev en antagonist. Men Erec ställdes också inför valet att vända 

ryggen åt Slukaren och återvända med Rachelle – hade det då gjort honom till en protagonist 

om han hade valt att följa med Rachelle? Detta är något som vi bara kan spekulera kring, men 

det är ändå intressant att titta närmare på ambivalensen i dessa huvudkaraktärer. 

Det skulle vara intressant att undersöka protagonist-och antagonistrollerna i Crimson Bound 

djupare alternativt göra en utvidgad undersökning med fler analysobjekt. Jag tror även att det 

kan vara givande att fortsätta analysera förbindelsen mellan fantasygenren och sagor. 
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