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Sammandrag 

I denna språkvetenskapliga uppsats inom ämnet språk och kön undersöker jag svenska 

konstsagor ur sagosamlingen Bland tomtar och troll ur ett genusperspektiv. Mitt syfte är att 

undersöka ifall det finns eller har funnits några skillnader mellan konstsagor skrivna av 

kvinnliga och manliga författare när det gäller personbeskrivande adjektiv och val av 

persongalleri. Analysmaterialet består av fyra årgångar Bland tomtar och troll (1913–1992) 

och hela analysmaterialet innehåller sex sagor av kvinnliga författare och sex sagor av 

manliga författare. Jag använder mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultatet 

visar att det finns skillnader mellan sagor skrivna av kvinnliga och manliga författare och att 

dessa skillnader är störst i början av 1900-talet. Den mest påfallande skillnaden ligger i valet 

av persongalleri: de kvinnliga författarna föredrar prinsessor medan de manliga författarna 

föredrar hjältar. Resultatet visar också att de kvinnliga författarna beskriver sina personer mer 

utförligt än de manliga författarna. 
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1 Inledning 

Sagoforskningen har genom tiderna huvudsakligen intresserat sig för folksagorna och deras 

ursprung. Den vetenskapliga grunden för studiet av folksagan lades av bröderna Jacob och 

Wilhelm Grimm som utvecklade sina teoretiska studier av sagan i förordet till sin 

sagosamling i början av 1800-talet (Peterson 1980:15). Alltsedan dess har folksagan varit av 

intresse för forskare inom olika ämnen som historia, litteratur, etnologi, lingvistik och 

psykologi. Konstsagan som vuxit fram ur folksagans popularitet har däremot inte väckt lika 

mycket intresse. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka ifall det finns eller har funnits några skillnader 

mellan konstsagor skrivna av kvinnliga och av manliga författare. Med utgångspunkt i fyra 

utvalda årgångar av sagosamlingen Bland tomtar och troll vill jag undersöka om det finns 

sådana skillnader när det gäller personbeskrivande adjektiv och val av persongalleri i 

konstsagorna. Jag vill också uppmärksamma ifall det har skett någon förändring i detta 

avseende under 1900-talet. 

Eva Nordlinder visar i sin doktorsavhandling (1991) att det till övervägande del var 

kvinnor som i konstsagodiktandet fann en litterär nisch. Min hypotes är att de kvinnliga 

författarna i större utsträckning än männen följer det traditionella mönstret för folksagor, 

medan de manliga författarna försöker vara mer originella i sitt skrivande.  Jag tror också att 

det finns en stor skillnad mellan kvinnliga och manliga författare när det gäller 

personbeskrivande adjektiv per sagofigur. Tidigare studier har visat att kvinnor är mer 

intresserade av känslor och personer när de skriver och jag tror a tt detta kan synas i de 

personbeskrivande adjektiven. En annan hypotes är att pojkar/män är överrepresenterade som 

huvudpersoner i konstsagor.  

 

De viktigaste frågorna som jag söker svar på är alltså: 

1) Finns det några skillnader mellan sagor skrivna av kvinnliga och manliga författare när 

det gäller personbeskrivande adjektiv och val av persongalleri? 

2) Kan man se någon förändring i konstsagorna i Bland tomtar och troll från 1900-talets 

början till 1900-talets slut? 

3) Vilket kön dominerar hos huvudpersonerna i analysmaterialet? 



6 
 

4) Hur förhåller sig de personbeskrivande adjektiven till persongalleriet och vilka figurer 

är representerade i samtliga sagor? 

1.2 Uppsatsens upplägg 

I uppsatsen presenterar jag först bakgrunden och viktiga begrepp för ämnet samt 

analysmaterialet och metoden för undersökningen. Därefter följer analysdelen som är 

uppdelad i tre mindre kapitel. I de avslutande kapitlen sammanfattas och diskuteras resultatet.  

2 Bakgrund 

2.1 Från folksaga till konstsaga 

Sagan som företeelse kan sägas vara lika gammal som människan själv. Den äldsta 

nedtecknade sagosamlingen Panchatantra härstammar från 200-talet f. Kr. och har indiskt 

ursprung. Folksagor har förts vidare genom muntlig tradition och saknar en namngiven 

författare, de kan ses som allmän egendom. Den sagoform som man oftast talar om som den 

”egentliga” folksagan kallas för undersaga eller chimärsaga. Den är flerepisodisk och 

utmärks av schematisk uppläggning (Nordlinder 1991)1. 

Konstsagan har däremot alltid en författarangivelse och den utnyttjar för folksagan 

karakteristiska former och motiv (Nettervik 1994:35). Konstsagan fick sitt genombrott i 

mitten av 1800-talet med H. C. Andersen, en av världslitteraturens främsta sagodiktare. 

Termen konstsaga används oftast som beteckning på den nyskapande, litterära sagan. 

Nordlinder (1991) skriver att som genre har konstsagan främst inspirerats av folksagan och 

skulle knappast existera förutan den. Även om man i konstsagorna är fri från de formaliserade 

inslagen som konstruerades främst för att minnas bättre, har konstsagoförfattaren andra 

motiveringar för att behålla de välkända kännetecknen: en strävan att efterlikna den högt 

uppskattade folksagan. I Sverige var konstsagan i slutet av 1800-talet en utbredd och varierad 

genre. Det sammanhängde med nationalromantikens intresse för folkdikt men också med 

tidens strävan efter en bättre litteratur för barn. Konstsagorna publicerades i första hand i de 

                                                 
1
 För denna undersökning är det framförallt forskn ingen om undersagan som är av intresse. 
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populära jultidningarna för barn, bland annat i sagosamlingen Bland tomtar och troll 

(Nordlinder 1991). 

2.2 Sagosamlingen Bland tomtar och troll  

Bland tomtar och troll är en sagosamling som började komma ut 1907 och alltså nu har 

kommit ut i exakt hundra år. Många förknippar numera sagosamlingen med John Bauer och 

hans sagolika illustrationer och minns snarare hans bilder än de texter hans bilder illustrerade.  

Bland tomtar och troll innehåller för det mesta konstsagor skrivna av svenska författare med 

undantag för några utländska författare som blivit översatta till svenska. Somliga årgångar 

innehåller även några kända folksagor. I Sverige var det främst Elsa Beskow, Helena Nyblom, 

Alfred Smedberg och Jeanna Oterdahl som blev kända med sina konstsagor och i likhet med 

många andra publicerade sitt verk i Bland tomtar och troll. Sagosamlingen behövde mycket 

material och författarna kunde alltid räkna med publiceringsmöjligheter eftersom kravet på ny 

barnlitteratur ökade under 1900-talet. Detta ledde till massproduktion av konstsagorna och 

enligt Lena Kåreland (1994:56) även till en låg kvalitet. Eva Nordlinder skriver däremot i sin 

doktorsavhandling Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom  (1991) 

att de första konstsagorna som publicerades i Bland tomtar och troll skilde sig från 

folksagorna genom en mer litterär berättarteknik. Hon skriver också att språket ibland var 

lyriskt och romantiskt, men lika ofta lättsamt och raljerande. Hans Holmberg som har 

diskuterat konstsagor ur Bland tomtar och troll gentemot den ”äkta” folksagan säger att 

övergången från folksaga till konstsaga är som att byta det naturliga mot det konstgjorda 

(Holmberg 1981). Man kan konstatera att konstsagan är å ena sidan en kopia av den ”äkta” 

folksagan som inte uppskattas så mycket och å andra sidan en ny och spännande genre för 

många författare i början av 1900-talet som dock ofta inte levde upp till de förväntningar man 

hade på konstsagor.  

2.3 Begreppen kön och genus 

Det råder ingen konsensus i fråga om användningen av de centrala begreppen kön och genus 

bland de som sysslar med genusforskning2. Detta gör användningen av begreppen 

problematisk. 

Ända fram till slutet av 1970-talet förknippades begreppet kön med det biologiska könet. 

                                                 
2
 Kallas också för köns- eller kvinnoforskning. 
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Grunden till forskningen var ofta biologi och det personliga förhållandet mellan könen. 

Termen könsroller användes för att markera de livsmönster och handlingssätt som inte 

berodde på individens biologi utan var mera socialt och kulturell betingade. Dessa termer har  

för många forskare förlorat sitt förklaringsvärde och istället använder man begreppet genus 

som pekar på könet som social konstruktion (Edlund m.fl. 2007). Genus är något som kan 

tolkas. Det betecknar enligt Kulick (1987:11): 

 
Ett betydelsesystem som består av två varandra motsatta och 

uteslutande kategorier vari alla människor placeras. Genus baseras på 
en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och 

kvinnor. Det är viktigt att framhålla att det inte är de biologiska 
skillnaderna i sig som utgör genus, utan det är tolkningen av dessa. 
 

Grundläggande för uppsatsen är att de skillnader som kan finnas i konstsagorna bygger på de 

kulturella skillnaderna mellan könen (genus) och inte på de biologiska skillnaderna (kön). 

3 Tidigare forskning 

Det finns många forskare inom psykologi och etnologi som har ägnat sig åt folksagor och 

konstsagor. De är dock av mindre intresse för min undersökning. Inom forskningen kring 

språk och kön finns det inte några studier av detta slag. Däremot finns det andra 

språkvetenskapliga studier, liksom litteraturvetenskapliga undersökningar, som är av intresse 

för uppsatsen och kommer att diskuteras i detta kapitel. Här introduceras således Birgitta 

Steenes, Vladimir Propps, Birgitta Henes och Bodil Alvarsdotters verk.  

Inom litteraturvetenskapen är det Birgitta Steene som har ägnat sig åt sagosamlingen Bland 

tomtar och troll. I en kort essä kategoriserar hon konstsagorna i Bland tomtar och troll (1983). 

Hon skriver också om den flytande gränsen mellan folksaga och konstsaga och säger att det 

finns två typer av konstsagor: dels den nyskrivna sagan som använder vissa i folksagorna 

återkommande motiv eller stilgrepp, dels den omdiktade folksagan som innebär en moralisk 

och social omvärdering av den ursprungliga produkten och där syftet är att anpassa sagan till 

en ny tid och ett nytt samhälle. Enligt Steene genomgår den nyskrivna konstsagan i Bland 

tomtar och troll en drastisk förändring vid andra världskrigets slut: en ny typ av konstsaga 

som hon kallar för ”höghussagan” dyker upp. Det är en nutidssaga förlagd till en modern 

urban miljö. Oftast handlar den om det ensamma barnet som är olyckligt eller har långtråkigt. 

Realismen i denna typ av konstsaga är långt påtagligare än i de mer traditionella konstsagorna 
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i tidigare nummer av Bland tomtar och troll. Steene skriver också att i de första årgångarna av 

sagosamlingen Bland tomtar och troll dominerar helt en sagotyp som medvetet söker bygga 

på den gamla folksagan i såväl valet av miljö och episk handling som i stilis tiska och 

narratologiska grepp. Sagorna skiljer sig enligt henne mest markant från folksagan genom 1) 

en mer konstfull (eller konstlad) litterär stil; 2) ett ofta moraliserande mönster; 3) en 

författarkommentar som förtydligar sagans budskap. Detta beror på att folksagornas publik till 

övervägande del var vuxna medan konstsagorna var skrivna för barn. Steenes essä är av 

intresse framför allt när analysmaterialets förhållande till folksagan diskuteras (kap 5.1). 

Det viktigaste verket för denna undersökning är Vladimir Propps nyskapande Morphology 

of the Folktale (1973) där Propp analyserade ett antal ryska folksagor. Han kom fram till att 

det alltid fanns en fast struktur i sagorna som utgörs av sagans olika ”funktioner”. Dessa 

funktioner var enligt honom 31 till antalet och stabila och oberoende av vem som återgav 

sagan (Peterson 1980:32). De viktigaste av dem är förbud, överträdelse av förbud, skada eller 

brist, avresa, prov, anskaffande av ett magiskt föremål, förflyttning, kamp och seger. Varje 

enskild saga behöver inte innehålla alla funktioner, men ordningsföljden i vilken de uppträder 

är alltid identisk. Propp studerade också de olika personer i sagan som utför funktionerna. 

Dessa personer är enligt honom sju till antalet och Propp (1973:100) talar om undersagan som 

”en berättelse som följer ett sjupersoners schema”3. De sju personerna är: hjälten, prinsessan, 

den falske hjälten, sändaren, givaren, hjälparen och skurken. Varje person har sitt eget 

beteendemönster i sagan, sin egen uppsättning funktioner, men det utesluter inte att t.ex. 

givaren och hjälparen i en konkret saga kan vara samma person, som då har dubbla 

funktioner (Nikolajeva 1992:168ff). Dessa personer kan därmed betraktas som roller (i 

fortsättningen sagoroller). En noggrannare redovisning av dessa sju sagoroller och deras 

egenskaper presenteras i metodkapitlet (4.2).  

En annan studie av intresse för min undersökning är Birgitta Henes Den dyrkade Lasse och 

stackars lilla Lotta, en syntaktisk-semantisk studie av personbeskrivande adjektiv och adverb 

i populära ungdomsböcker (1984). Hene analyserade adjektiv och adverb i B. Wahlströms 

ungdomsböcker för att se hur karaktärerna förhöll sig till de traditionella könsrollerna. Hene 

undersökte alltså personer i böcker utan att skilja de kvinnliga författarna från de manliga. 

Min undersökning har en annan utgångspunkt än Henes, men trots det kan hennes metod 

tillämpas på min undersökning. Henes resultat visar att de traditionella könsrollmönstren är 

mest markerade i de beskrivningar som avser figurernas relation till andra och deras funktion i 

                                                 
3
 Egen översättning. 
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samhället. Hon menar att det är just i dessa sammanhang som de olika förväntningarna på 

flickor och pojkar kommer till uttryck och visar på de olika normsystem som finns för 

respektive kön. Hon skriver också att de som får den mest traditionella bilden av det motsatta 

könet torde vara läsarna av pojkböcker eftersom dessa innehåller få kvinnliga figurer och få 

beskrivningar av flickor överhuvudtaget. Hon menar också att manliga figurer dominerar och 

att det värderas högre att vara pojke/man än flicka/kvinna. Hene skriver även att det finns en 

uppsättning roller, ett persongalleri, som återfinns i de flesta böckerna och som visar att 

pojkar/män värderas högre. En vanlig konstellation av detta är ”den beundrade” som innehas 

av en manlig figur och ”den beundrande” som innehas av en kvinnlig figur. Henes tolkning av 

det så kallade persongalleriet kan jämföras med Propps sagoroller där ”den beundrade” skulle 

kunna vara en prinsessa eller en hjälte medan ”den beundrande” kan vara en hjälpare, en 

givare eller till och med en skurk. 

Bodil Alvarsdotters avhandling Barnbokens kön – genusaspekter i litteratur och hos 

aktörer på marknaden (2002) är en nyare undersökning om genusaspekter i barnlitteratur. 

Alvarsdotters undersökning bekräftar Henes resultat att pojkar får fler tillfällen till 

identifiering och att det värderas högre att vara pojke. Hon skriver att en genomgång av nya 

svenska bilderböcker 1988 visade att mindre än 20 % av böckerna hade flickor som 

huvudpersoner och även böcker med djur hade övervägande hannar i huvudrollerna. 

Alvarsdotter menar att även om senare studier har visat en ökning av kvinnliga huvudroller, 

fortsätter manliga huvudroller att dominera.  

Steenes och Propps verk ger den teoretiska grunden till min uppsats medan Henes och 

Alvarsdotters metod och resultat är en förebild för min analys.  
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4 Material och metod 

4.1 Material 

Analysmaterialet består av fyra utvalda årgångar av sagosamlingen Bland tomtar och troll: 

1913, 1915, 1974 och 1992. Orsaken till detta är att jag har velat se ifall det har skett någon 

förändring i konstsagorna från 1900-talets början till 1900-talets slut. Ett annat kriterium för 

materialvalet är att de utvalda årgångarna skall innehålla lika många kvinnliga som manliga 

författare. Årgången 1913 innehåller dock enbart en kvinnlig sagoförfattare och därför har jag 

valt den första kvinnliga författaren från årgången 1915.  Tillsammans är det tolv sagor, sex 

av kvinnliga och sex av manliga författare. Irmelin Sandman Lilius är representerad två 

gånger (1974 och 1992), men det kan knappast ses som en nackdel – hon är en sagoförfattare 

vars sagor kan ses som norm vid den aktuella tidpunkten. Tablån nedan visar samtliga 

konstsagor som analyseras i denna uppsats. Beteckningen 1913–1915 betyder att den första 

kvinnliga sagan är från 1913 medan den andra kvinnliga sagan är från 1915.  

Analysmaterialet. Översikt. 

Årgång Kvinnliga författare  Manliga författare  

1913-

1915 
 

Bortbytingarna av Helena Nyblom Broder Martin av Emil Elianson 

  En riddare red fram… av Jeanna 

Oterdahl 

Kvastarnas kvast, alla kvastars 

kung av Vilhälm Nordin 

1974 
 

Tomtens mössa av Irmelin Sandman 
Lilius 

Trollstaven av Hans-Eric Hellberg 

 Pilekorg och Enekorg av Edith 
Unnerstad 

 

Glasögonguldet av Karl-Aage 
Schwartzkopf 

1992 
 

Elin och älvorna av Marie Hermanson 

Gedda, Emanuel och Flygande Svan av 

Irmelin Sandman Lilius 

Trollet som ville se solen av Erik 

Palm 

Prick och Prickenick av Einar 
Norelius 
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För att underlätta läsningen kommer jag att benämna alla sagor med sina titlar. De sagor vars 

titlar är något längre än andras förkortar jag i den löpande texten enligt följande: Kvastarnas 

kvast, alla kvastars kung – Kvastarnas kvast och Gedda, Emanuel och Flygande svan – 

Gedda.  

4.2 Metod 

Uppsatsens analysavsnitt är uppdelat i två större delar: kvalitativ funktionsanalys enligt Propp 

(1973) och kvantitativ analys av personbeskrivande adjektiv med modell från Hene (1984). I 

den kvalitativa funktionsanalysen åskådliggör jag alla sagoroller som är representerade i 

samtliga sagor och belyser skillnader mellan kvinnliga och manliga författare i fråga om 

sagoroller och sagorollernas kön. Konstateras bör att tolkningarna av sagoroller blir i viss mån 

subjektiva även om jag använder mig av Propps kriterier. Jag har valt att utgå från Anne-

Marie Alfvén-Erikssons analys (1994) där hon tillämpar Propps teori på en modern svensk 

ungdomsbok. Nedan följer en beskrivning av sagorollernas egenskaper.  

Hjälten bekämpar skurken med våld eller list och söker rätt på prinsessan, det föremål som 

gått förlorat eller liknande. Prinsessan, målet för sökandet, kan liksom hjälten vara man eller 

kvinna. Prinsessan kan som hjälten ha ett uppdrag för en svår uppgift (Propp 1973:79). Ibland 

kan det vara svårt att skilja mellan de två sagorollerna men den största skillnaden mellan 

prinsessan och hjälten är att hjältens uppgift oftast är att rädda andra medan prinsessans 

uppgift är att rädda sig själv ur en svår situation. Den falske hjälten som samtidigt kan vara 

skurken, dyker upp mot slutet, men blir avslöjad vid ett lämpligt tillfälle. Skurken råkar oftast 

i strid med hjälten och/eller är på jakt efter någonting. Sändaren ger hjälten ett uppdrag, men 

hjälten kan även ge sig av på eget initiativ. Givaren och hjälparen kan vara samma person 

som på något sätt hjälper hjälten. Även sändaren och givaren kan vara en och samma person 

och prinsessan kan samtidigt fungera som givare eller hjälpare (Alfvén-Eriksson, 1994:3).  

I den kvantitativa analysdelen redovisar jag personbeskrivande adjektiv per sagoroll och 

personbeskrivande adjektiv per saga. Undersökningen har begränsats till personbeskrivande 

adjektiv. En person kan ju också beskrivas genom sina handlingar med verb och substantiv, 

men min undersökning fokuserar enbart på adjektiv eftersom de i första hand används rent 

beskrivande. Med personbeskrivande adjektiv avses alla adjektiv som beskriver en person och 

svarar på frågan hurdan? som till exempel glad, vacker, fin, lång osv. Även adjektiv som 

beskriver personens klädsel (vitaste klänning, kanariegult förkläde, röd huva) eller smycke 

(gyllene krona) har tagits med. Jag kommer att utelämna adverb och alla participformer men 
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däremot ta med alla substantiverade adjektiv och particip ifall de används om personer (t.ex. 

den gamle, den misslyckade). Skälet till detta är att substantiverade adjektiv och particip har 

samma funktion som personbeskrivande adjektiv, ”den gamle” kan omformuleras till ”den 

gamle mannen” utan att betydelsen förändras.  

Frekvensen av och karaktären hos de personbeskrivande adjektiv som används om olika 

sagoroller kan visa författarens förhållande till folksagans sagomönster. Med en traditionell 

saga menar jag en konstsaga som följer folksagans mönster mer eller mindre, dvs. den 

innehåller åtminstone tre av de viktigare sagorollerna: prinsessan och/eller hjälten, skurken 

och hjälparen. Om prinsessan och hjälten skildras som positiva, vackra och tappra men 

skurken eller den falske hjälten som negativa, fula och dumma visar detta ganska tydligt att 

sagan följer det traditionella mönstret. Däremot kan man säga att om t.ex. skurken saknas, är 

sagans huvudperson eller beskrivs som ful och gammal men ändå som god innerst inne, har 

sagans traditionella mönster förändrats. 

5 Analys 

Analysen är dels kvalitativ, dels kvantitativ.   I den kvalitativa funktionsanalysen redogör jag 

först för alla sagornas upplägg. Därefter följer en sammanfattning av förekommande 

sagoroller och en diskussion av resultatet. I den kvantitativa analysdelen redovisas först 

huvudpersonernas kön och därefter antalet personbeskrivande adjektiv i hela sagan och antalet 

personbeskrivande adjektiv för alla sju sagorollerna med konkreta exempel från sagorna. 

5.1 Funktionsanalys 

Bland tomtar och troll 1913–1915 

Bortbytingarna av Helena Nyblom innehåller nästan alla sagoroller förutom sändaren, 

hjälparen och hjälten. Avvikande från den traditionella sagan är att det inte finns någon hjälte 

som skulle rädda prinsessan, utan prinsessan beslutar att ta sig ut ur skogen alldeles själv och 

lyckas med detta. Det finns en prins som gifter sig med prinsessan i slutet, men det är inte han 

som bekämpar skurken och söker rätt på prinsessan. Därmed kan man säga att prinsessans 

roll är en aning avvikande, den har element av hjälten. Prinsessan kan visserligen ”rädda sig 
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själv” men det ovanliga i detta fall är att det finns en prins i sagan och man förväntar sig att 

det är han som ska rädda henne.  

En riddare red fram… av Jeanna Oterdahl är en ovanlig saga för sin tid. Den har både 

prinsessan och hjälten men saknar skurken. Bortsett från detta är det en traditionell saga med 

tre hjälpare och en hjälte som räddar prinsessan ur hennes sorg. Däremot slutar sagan 

olyckligt: hjälten dör och prinsessan blir kvar ensam i skogen istället för att återförenas med 

sin hjälte. Enligt Hans Holmberg (1981) är det tröstande hinsidesperspektivet som konstsagan 

slutar med främmande för folksagan.  

Broder Martin av Emil Elianson innehåller de flesta sagoroller förutom prinsessan och 

givaren. Sagan är väldigt annorlunda än övriga sagor, den är mer som en sann händelse som 

berättas i form av en saga. Ovanligt är att hjälten dör i slutet. Sagan har likheter med en 

legend (se t.ex. Leo 1975), men kategoriseras här som en konstsaga eftersom den ingår i en 

sagosamling och även benämns konstsaga.  

Kvastarnas kvast av Vilhälm Nordin är en traditionell saga. Den innehåller de flesta 

sagoroller förutom sändaren, prinsessan och den falske hjälten. Hjälten är en kvastbindare 

som genom sitt mod lyckas övervinna fattigdomen. Skälet till att kvastbindaren kategoriseras 

som hjälte snarare än prinsessa är att han hela tiden har sin fru i tankarna och framför allt vill 

göra henne lycklig. Folksagomotivet att gå ut i världen finns, men det är inte lika påfallande 

som i folksagorna: hjälten ska ut i skogen för att binda en magisk kvast, men skogen är inte 

främmande, han vet vart han ska. Det magiska föremålet, kvasten, är också e tt vanligt 

folksagoelement men författaren har dock inte lyckats smälta in detta motiv på ett naturligt 

sätt. Det enda man får veta är att hjälten får kunskapen om hur han ska binda en magisk kvast 

genom en dröm. Vem som skulle kunna ha berättat det för honom och varför får man inte 

veta. I folksagorna har sådana hjälpare en större roll.  

Båda sagorna av de kvinnliga författarna har en kvinnlig huvudperson och båda sagorna av 

de manliga författarna har en manlig huvudperson. Rollerna i samtliga sagor från 

sagosamlingen 1913–1915 var enkla att identifiera, de viktigaste och mest förekommande 

rollerna är prinsessan, hjälten, skurken och hjälparen/givaren. Intressant är för det första att 

prinsessan kan ha element från hjälterollen (Bortbytingarna, 1913) och för det andra att 

huvudpersonerna i sagorna är av samma kön som författarna. Från analysen kan man se att det 

finns både likheter och olikheter med folksagan i detta tidiga skede. 
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Bland tomtar och troll 1974 

Tomtens mössa av Irmelin Sandman Lilius har en kvinnlig hjälte. Förutom hjälten finns 

skurken och hjälparen men prinsessan, givaren, sändaren och den falske hjälten saknas. 

Sagan har ett tydligt moraliserande mönster: man ska vara snäll och hjälpsam. 

Författarkommentaren som Steene skriver om, finns tydligt markerad och kommer till uttryck 

när författaren tilltalar barnen direkt.  

Pilekorg och Enekorg av Edith Unnerstad är en traditionell saga med alla sagoroller förutom 

hjälten. Prinsessan, som är av manligt kön, har några drag av en hjälte men kan fortfarande 

ses som en prinsessa därför att det är hans avsikt att rädda sig själv, inte någon annan. Han 

har en svår uppgift framför sig som han lyckas lösa med hjälp av en magisk gåva från en 

främmande som han varit snäll mot. Den magiska gåvan är också ett vanligt folksagomotiv.  

Trollstaven av Hans Eric Hellberg innehåller en hjälte, en skurk och en hjälpare. Skurken är 

inte en vanlig skurk utan god innerst inne och han förändrar sin natur i slutet. Sagan kan inte 

ses som en traditionell saga eftersom många roller saknas och skurken är god innerst inne. 

Dock finns det ett magiskt föremål som hjälten har fått från sina föräldrar, men historien 

bakom det saknas. 

I Glasögonguldet av Karl-Aage Schwartzkopf är prinsessan en manlig tomte, vilket avviker 

från folksagans mönster där prinsessan oftast om än inte alltid är av kvinnligt kön. Tomten 

kan möjligtvis också ses som den falske hjälten, men han har en huvudroll, vilket den falske 

hjälten aldrig har i en saga. Den enda sagorollen som därmed saknas är den falske hjälten. För 

övrigt följer sagan folksagans mönster. 

Intressant är att det finns en manlig prinsessa i två sagorna: den ena är av en kvinnlig och 

den andra av en manlig författare. Visserligen kan en prinssessa vara av både kvinnligt och 

manligt kön men det är ovanligt och i folksagorna är prinsessorna oftast av kvinnligt kön. 

Förvånande är att skurken kan vara god (Trollstaven, 1974), vilket är omöjligt i de gamla 

folksagorna. Därmed kan man påstå att konstsagorna från 1974 har förlorat den nära 

relationen till folksagan. 

 Bland tomtar och troll 1992 

Elin och älvorna av Marie Hermanson är en traditionell saga där både prinsessan, hjälten och 

skurken är representerade. Det moraliserande mönstret finns framlagt redan från början: allt 

som glänser är inte guld. 
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Gedda, Emanuel och Flygande Svan av Irmelin Sandman Lilius är en saga där det är omöjligt 

att hitta sagoroller enligt Propps kriterier. Den enda som kan noteras är skurken, men i detta 

fall handlar det om en abstrakt skurk: sjön som har fängslat alla personer i sagan. Innehåll och 

personer avviker tydligt från övriga sagor. Det finns inte något samband med folksagan 

förutom de magiska skeppen som kan flyga.  

Trollet som ville se solen av Erik Palm är en väldigt ovanlig saga genom att både prinsessan 

och hjälten saknas. Huvudperson är en skurk som dock inte är helt och hållet ond. Han är 

däremot inte omtänksam mot sin fru vilket leder till hans undergång. Även sändaren och den 

falske hjälten saknas. Förutom skurken är hjälparen och givaren representerade. Det 

moraliserande mönstret är tydligt framlagt: man ska inte tänka på enbart sig själv och på sitt 

eget välmående, utan vara omtänksam.  

Prick och Prickenick av Einar Norelius är också en ovanlig saga: prinsessan, den falske 

hjälten och givaren saknas. Hjälten är inte en hjälte i traditionell bemärkelse. Det finns 

egentligen två hjältar som letar efter spänning (föremålet för sökande). Ovanligt är att hjälten 

inte är en pojke/man utan två troll som i en traditionell saga skulle förekomma som skurkar. 

Konstsagorna från 1992 har ett komplexare innehåll. Propps sagoroller är inte lika lätta att 

hitta och likheten med den äkta folksagan är mycket mindre. Dock finns det en traditionell 

saga från denna sagosamling vilket betyder att den populära och traditionella sagoformen inte 

har försvunnit helt i de senare konstsagorna.  

5.1.1 Sammanfattning och diskussion av sagoroller 

Tabell 1 Förekomsten av sagoroller i alla sagor. 

Sagoroll Kvinnliga 

författare 

Manliga 

författare 

Skurken 

Hjälparen 

Hjälten 

Prinsessan 

Sändaren 

Givaren 

Den falske hjälten 

Totalt 

5 

4 

3 

4 

1 

1 

2 

20 

6 

5 

3 

1 

4 

3 

0 

22 
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När det gäller vissa sagoroller är det vanligt att funktionen fylls av flera personer. I Tomtens 

mössa (1974) finns det t.ex. två hjälpare, men i tabellen ovan räknas det ändå som en 

sagoroll. På det sättet kan det aldrig bli mer än sju sagoroller i en saga. I vissa fall finns det 

däremot en person som fyller funktioner för flera sagoroller. Sådana sagoroller kan vara 

hjälpare och givare (Pilekorg och Enekorg, 1974) eller sändare och givare (Kvastarnas kvast, 

1913). I dessa fall har jag valt att notera båda rollerna eftersom båda funktionerna fylls.  Av 

tabell 1 framgår att de vanligaste sagorollerna är skurken, hjälparen, hjälten och prinsessan 

medan sändaren, givaren och den falske hjälten är mindre vanliga. 

Skurken. Skurken är den enda sagoroll som finns i alla sagor förutom i En riddare red 

fram…(1915). Oftast är skurken ett troll eller en älva som orsakar skada, men den kan också 

vara något mer abstrakt som en skog eller en sjö som representerar det okända eller det 

farliga. Skurken kan även vara fattigdomen eller hungern som prinsessan eller hjälten måste 

kämpa emot. Abstrakta skurkar finns i fyra sagor, tre av dessa är skrivna av kvinnliga 

författare. Intressant är att skurken inte behöver vara helt ond. I de nyare sagorna (Trollstaven 

och Trollet som ville se solen) skildras skurken som både god och ond. Karaktärerna är mer 

komplexa än i traditionella sagor, en ond person kan bli god. Dock finns det en skillnad 

mellan kvinnliga och manliga författare. Skurkar i sagor skrivna av kvinnliga författare är 

enbart onda. Avvikelser från det traditionella folksagomönstret finns i sagor skrivna av 

manliga författare. I Trollstaven är skurken en gammal man som utgör ett hot mot hjälten men 

blir god i slutet av sagan. Skurken har element från prinsessan: han blir räddad av hjälten. I 

Trollet som ville se solen är skurken huvudpersonen och i denna saga sker utvecklingen från 

god till ond. Skurken är ett glatt troll som inte vill något annat än kunna vara i solskenet på 

dagarna, men hans glupskhet leder till hans död. 

Hjälten och prinsessan. Det är tydligt att det är vanligast med en huvudperson som är 

antingen en hjälte eller en prinsessa. Det finns två sagor (Elin och älvorna 1992, En riddare 

red fram… 1915) där både hjälten och prinsessan är representerade och fyller Propps 

kriterier, men det är ändå endast en av dem som är huvudpersonen. Man kan också konstatera 

att i de analyserade konstsagorna har de kvinnliga författarna föredragit en prinsessa som 

huvudperson, medan de manliga författarna har föredragit en hjälte som huvudperson. Det 

finns två undantag från detta. Tomtens mössa (1974) av Irmelin Sandman Lilius har en hjälte 

som huvudperson, men det är en kvinnlig hjälte. Enligt Propp kan prinsessan och hjälten vara 

antingen man eller kvinna, men det är vanligare med en manlig hjälte och en kvinnlig 
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prinsessa. I Glasögonguldet (1974) av Karl Aage Schwartzkopf finns det däremot en manlig 

prinsessa.  

Hjälparen. Hjälparen är den sagoroll som är vanligast efter skurken, den finns i fyra sagor 

skrivna av kvinnliga författare och i fem sagor skrivna av manliga författare. Trots det 

förekommer hjälparen alltid som en biperson som på något sätt hjälper huvudpersonen, en 

hjälte, en prinsessa eller i två fall en skurk.  

Sändaren, givaren och den falske hjälten är mindre populära sagoroller. Tillsammans utgör 

de en fjärdedel (26 %) av alla (11 av 42) sagoroller och har ingen större betydelse för 

berättelsen. Sändaren och givaren är dock populärare hos de manliga författarna (4+3) än hos 

de kvinnliga (1+1).  

Det finns två sagor som avviker helt från de övriga, en av en kvinnlig och en av en manlig 

författare, nämligen Gedda och Prick och Prickenick, båda från 1992. Där är det inte lika lätt 

att hitta några sagoroller. Man kan hitta skurken i båda fallen, men några andra sagoroller är 

svåra att urskilja. Detta har antagligen mera med tiden än med författarnas kön att göra. Det 

finns sagor i analysmaterialet som är avvikande från det traditionella mönstret redan 1913 

(Broder Martin) och 1974 (Trollstaven), men de är inte avvikande i lika stor utsträckning som 

de nämnda sagorna från 1992.  

5.1.2 Sammanfattning av funktionsanalysen 

De mest representerade sagorollerna är prinsessan, hjälten, skurken och hjälparen. Det är 

vanligt att prinsessan eller hjälten är huvudpersoner. Fyra sagor av de kvinnliga författarna 

har en prinsessa som huvudperson medan endast en har en hjälte som huvudperson. Det är 

populärare med en hjälte som huvudperson i sagor skrivna av manliga författare; fyra av sex 

manliga författare har valt en hjälte till huvudperson. Intressant är att även om en kvinnlig 

författare har en hjälte som huvudperson, är denna hjälte av kvinnligt kön. De manliga 

författarna har däremot en prinsessa av manligt kön som huvudperson. Skurken finns i alla 

sagor förutom en och uppträder för det mesta som en ond person som orsakar skada eller hot. 

I två sagor skrivna av manliga författare har skurken fått en mer invecklad personlighet och är 

inte längre enbart ond. Efter skurken är hjälparen den mest representerade sagorollen. De 

manliga författarna använder sig dessutom mera av de mindre populära sagorollerna.  Man 

kan också se en tendens till en mer komplex sagostruktur i de nyare sagorna. Propps 

sagoroller kunde utan svårigheter identifieras i konstsagor från 1913 och 1974 medan det var 

betydligt svårare att göra det i konstsagor från 1992.  
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5.2 Huvudpersonernas kön 

Tabell 2 Huvudpersonernas kön i alla sagor. 

Årgång Kvinnliga 

författare  

Manliga 

författare  

1913–1915 K, K 
K 

M 
M 

1974 
 

K 
M 

M 
M 

1992 K 
K, M 

M 
M, M 

K – kvinnlig huvudperson, M – manlig huvudperson. 

Av tabell 2 framgår att alla de manliga författarna har en manlig huvudperson medan de 

kvinnliga författarna har både manliga och kvinnliga huvudpersoner. 60 % av alla 

huvudpersoner i de utvalda sagorna är av manligt kön, medan 40 % är av kvinnligt kön. 

Därigenom får min hypotes att pojkar är överrepresenterade som huvudpersoner även i 

konstsagor stöd. Det är svårt att säga ifall man skulle få liknande resultat i ett större material.  

En parallell till Henes resultat om ”den beundrade” och ”den beundrande” kan dras. Enligt 

Hene och Alvarsdotter värderas det högre att vara pojke, och manliga huvudroller dominerar i 

barnlitteraturen. Alla huvudpersoner i tabell 2 är beundrade av någon, de är uppskattade av 

någon annan sagoroll. Därmed dominerar även här manliga ”beundrade” personer.  

5.3 Personbeskrivande adjektiv 

I detta kapitel kommer jag att redovisa andelen personbeskrivande adjektiv per saga samt 

antal personbeskrivande adjektiv i samtliga sagor för prinsessan, hjälten, skurken och 

hjälparen. Jag kommer även att ta upp de vanligaste personbeskrivande adjektiven för dessa 

sagoroller och jämföra dem med Henes resultat för att ge en bättre bild av det resultat jag 

kommit fram till. 

När det gäller sagornas längd kan man notera en viss skillnad mellan kvinnliga och 

manliga författarna. 
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Tabell 3 Antal ord i alla sagor. 

Årgång Kvinnliga författare  Manliga författare 

1913–1915 

 

 
1974 

 

 

4612 
2585 

  
4131 
2607 

 

2364 
3020 

 
3830 
2935 

1992 

 

2898 
3433 

2321 
1816 

Genomsnitt ord per saga 3378 2714 

 

Tabell 3 visar att sagor som är skrivna av kvinnor i genomsnitt är något längre än sagor 

skrivna av män. Skillnaden är dock inte stor och kan bero på de enskilda författarnas stil och 

inte på deras kön. Nedan redovisar jag andelen personbeskrivande adjektiv av alla ord i varje 

enskild saga. 

Tabell 4 Personbeskrivande adjektiv. Andel av samtliga ord samt faktiskt antal. 

Årgång Kvinnliga författare  Manliga författare  
 Procent Antal Procent Antal 

1913–1915 
 
 
1974 
 
 

4,4 
4,1 

 
2,2 
2,3 

 

201 
105 

 
90 
59 

1,7 
2,1 

 
2,0 
3,0  

41 
62 
 

78 
90 
 

1992 
 

3,4 
3,1 

98 
107 

4,0 
1,8 

72 
41 

Genomsnitt 3,3 110 2,4 64 

 

Tabell 4 visar således hur mycket författaren genomgående använder sig av 

personbeskrivande adjektiv. Hur många personer som finns i sagorna och hur adjektiven är 

fördelade mellan olika personer spelar inte någon roll. Alla personbeskrivande adjektiv som 

beskriver någon person i sagan har räknats med, även om det  inte gäller någon fast sagoroll. 

Med stöd av denna tabell kan man påstå att de kvinnliga författarna i de utvalda årgångarna av 

Bland tomtar och troll beskriver personer med hjälp av adjektiv i något större utsträckning än 

de manliga. De kvinnliga författarna har i genomsnitt 46 personbeskrivande adjektiv fler per 

saga än de manliga författarna. Skillnaden är störst i början av 1900-talet. När det gäller 

sagorna från 1974 och 1992 är den inte lika tydlig: de kvinnliga författarna har 18 

personbeskrivande adjektiv fler per saga än de manliga författarna, och i två fall är det de 

manliga författarna som i genomsnitt använder flest adjektiv.  
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Hur mycket författarna använder sig av personbeskrivande adjektiv för varje enskild 

sagoroll är däremot mycket mera varierande. De vanligaste sagorollerna är också de mest 

beskrivna: prinsessan, hjälten, skurken och hjälparen. Det som beskrivs mest i mitt material 

är psykiska egenskaper och tillstånd, klädsel och utseende, sociabilitet4 och fysiska 

egenskaper. Detta överensstämmer med Henes resultat. Oftast handlar det om att kontrastera 

det ena adjektivet mot det andra. Motsatta adjektiv gör det enkelt att göra skillnad mellan de 

goda och de onda. Enligt Nordlinder (1991:18) är användning av dualism ett vanligt drag i 

folksagorna. Motsättningarna i sagan, t.ex. mellan olika karaktärer behövs för att driva 

händelseförloppet framåt. Nedan redovisar jag antalet personbeskrivande adjektiv i samtliga 

sagor för dessa sagoroller. Prinsessan och hjälten är viktiga därför att de förekommer nästan 

enbart som huvudpersoner och skurken och hjälparen därför att de har en central roll vid 

sidan om huvudpersonerna och beskrivs betydligt mera än andra sagoroller.   

Tabell 5 Antal personbeskrivande adjektiv för prinsessan. 

Prinsessan  Kvinnliga 

författare 
Manliga 

författare 

1913–1915 
 
1974 
 

71 
70 
- 

40 

- 
- 
- 

46 
1992  

 

Genomsnitt: 

56 
- 

59 

- 
- 

46 

 

Prinsessan är utan tvekan den sagoroll som beskrivs mest av både kvinnliga och manliga 

författare. Även om det finns bara en prinsessa representerad hos de manliga författarna, har 

den ändå beskrivits mer än någon annan sagoroll av de manliga författarna. Strecken i tabellen 

innebär att de motsvarande sagorna inte har denna sagoroll. Genomsnitten har således 

beräknats av de befintliga sagorollerna. Detta gäller även för övriga sagoroller i 

forstsättningen. Ser man på skillnader mellan kvinnligt och manligt, har de kvinnliga 

författarna använt fler personbeskrivande adjektiv för sina prinsessor, i genomsnitt 59 

adjektiv. Prinsessorna förekommer enbart som huvudpersoner.  

De vanligaste personbeskrivande adjektiven för prinsessor är liten, söt, vacker och glad. 

Oftast beskriver man utseendet hos en prinsessa, hennes kläder, ögon, hår och även händer, 

hy och mun. En typisk prinsessa i de analyserade sagorna har små söta ögon, gyllene hår, vit 

                                                 
4
 Med sociabilitet avses attityder och förhålln ingssätt. 
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hy och mjuka händer. De adjektiv som genomgående förekommer mest är liten och söt. 

Handlar det om en prinsessa som är fattig och eländig från början skildras hon ofta som ful 

och smutsig men blir sedan vacker och lycklig. Noteras bör att orsaken till att antalet 

personbeskrivande adjektiv är större i början av 1900-talet främst ligger i upprepningar som i 

sin tur kan visa en närmare relation till folksagorna. Exempelvis förekommer vissa personer 

alltid med ett visst adjektiv: lilla söta Bianca Maria, gamla Esmeralda osv. Upprepningar är 

vanliga för att underlätta minnesprocessen5. Enligt Nordlinder (1991) var det många som 

strävade efter att skriva enligt mönstren av den populära folksagan. Dessa upprepningar är 

inte lika vanliga i de senare konstsagorna vilket förklarar varför antalet personbeskrivande 

adjektiv är mindre i konstsagorna från 1974 och 1992. Sådana upprepningar är vanligast när 

det handlar om sagorollen prinsessan och mindre vanligt med andra sagoroller.  

Tabell 6 Antal personbeskrivande adjektiv för hjälten. 

Hjälten Kvinnliga 
författare 

Manliga 
författare 

1913–1915 17 24 

 
1974 
 

20 
17 
- 

- 
26 
- 

1992  
 

Genomsnitt: 

7 
- 

11 

- 
19 

23 

 

Hjälten är en vanlig huvudperson vid sidan om prinsessan, men populärare hos de manliga 

författarna. Som huvudperson för de kvinnliga författarna finns hjälten i Tomtens mössa 

(1974), även om det handlar om en kvinnlig hjälte. 1992 finns det en hjälte som inte har en så 

central roll i berättelsen vilket förklarar det lägre värdet (7). Hos de manliga författarna 

uppträder alla hjältarna som huvudpersoner. 

Hos hjältarna beskriver man mest de psykiska och fysiska egenskaperna. De vanligaste 

personbeskrivande adjektiv för hjältar är ung, stark, vänlig men även ängslig, rädd och trött. 

 

                                                 
5
  Man kan jämföra t.ex. med den antika diktningens stående epitet. 
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Tabell 7 Antal personbeskrivande adjektiv för skurken. 

Skurken Kvinnliga 

författare 
Manliga 

författare 

1913-1915 6 9 

 
1974 
 

- 
11 
0 

10 
28 
6 

1992  
 
Genomsnitt: 

28 
0 
7 

35 
7 

16 

  

I sådana fall där värdet är noll handlar det om en abstrakt skurk. I Pilekorg och Enekorg 

(1974) är skurken fattigdomen och i Gedda (1992) är skurken sjön. Abstrakta företeelser 

beskrivs inte lika mycket vilket resulterar i att beskrivande adjektiv saknas. Skillnaden mellan 

manligt och kvinnligt är att abstrakta skurkar finns endast i sagor skrivna av kvinnliga 

författare vilket leder till att antalet personbeskrivande adjektiv för skurken blir betydligt 

mindre där.  Tydligt är att skurken beskrivs mycket mindre än prinsessan eller hjälten ifall 

den inte har någon central roll i berättelsen. I Trollstaven (1974)  är skurken egentligen god 

innerst inne och förändras i slutet av sagan vilket ger upphov till ett större antal 

personbeskrivande adjektiv (28). I Trollet som ville se solen (1992) är huvudpersonen en 

skurk vilket har resulterat i 35 adjektiv. I Elin och älvorna (1992) finns det många älvor som 

är skurken och som från början tycks vara goda men som sedan visar sina rätta ansikten. 

Dessutom har de en central roll vid sidan om prinsessan vilket har resulterat i det höga värdet 

28. Handlar det om en skurk i traditionell mening, är de personbeskrivande adjektiven få, 

siffran ligger mellan 6 och 13. Om det finns flera personer som fyller skurkens funktion har 

jag räknat ihop de personbeskrivande adjektiven. Detta gäller även för sagorollen hjälparen.  

Personbeskrivande adjektiv för skurken är svårare att generalisera än i fråga om prinsessan 

och hjälten. Skurken är en mycket mer komplex sagoroll som har både positiva och negativa 

personbeskrivande adjektiv, den beskrivs inte lika stereotypiskt som hjälten och prinsessan. 

Skurken kan vara vacker, ljus, berömd, trevlig men också farlig, arg, och gammal. Det som 

beskrivs hos en skurk är också mera varierande. Det kan vara klädsel, utseende (ögon och hår) 

eller psykiska tillstånd. När det gäller utseendet tycks ögon ha en stor betydelse vid 

beskrivningen. Små och söta ögon (prinsessan) ger en klar kontrast mot mörka och listiga 

ögon (skurken). 
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Tabell 8 Antal personbeskrivande adjektiv för hjälparen. 

Hjälparen Kvinnliga 

författare 
Manliga 

författare 

1913-1915 - 7 

 
1974 
 

25 
7 

21 

21 
14 
26 

1992  
 
Genomsnitt: 

- 
5 

15 

2 
- 

14 

 

Hjälparen är den enda sagorollen som alltid framträder som biperson och samtidigt har så 

många belägg på personbeskrivande adjektiv. Det finns ingen skillnad mellan manligt och 

kvinnligt, de personbeskrivande adjektiven är ungefär lika många.  

Hos hjälparen är det främst de fysiska och psykiska egenskaperna som beskrivs. En 

hjälpare kan till exempel vara gammal, klok, liten och god. Hjälparen är oftast några djur som 

hjälper prinsessan eller hjälten och i sådana fall beskrivs deras utseende noggrant. Deras päls 

beskrivs med adjektiv som tjock, tung, ruggig, skön och med olika färger som grå, grön och 

röd. Även i sådana fall beskrivs ögonen: hjälparen har milda, klara och svarta ögon.  

För givaren, sändaren och den falske hjälten är de personbeskrivande adjektiven betydligt 

färre. Det handlar om några enstaka adjektiv. Det är vanligt att sagorollen saknas helt. Det 

finns också tillfällen där någon av de mindre intressanta sagorollerna är något abstrakt och 

saknar belägg på adjektiv som till exempel den falske hjälten i Pilekorg och Enekorg (1974). 

5.3.1 Sammanfattning av personbeskrivande adjektiv 

Analysen av personbeskrivande adjektiv i samtliga sagor visar att de kvinnliga författarna är 

något mera beskrivande i sina sagor. De använder fler personbeskrivande adjektiv för sina 

prinsessor än vad de manliga författarna använder för sina hjältar. Typiska adjektiv för 

prinsessor är liten och söt och för hjältar ung och stark. Däremot använder de manliga 

författarna fler personbeskrivande adjektiv för sina skurkar men det kan förklaras med att 

skurkarna i två fall är huvudpersoner. Skurkarna har genomgående komplexare karaktärer 

och deras personbeskrivande adjektiv går inte att generalisera. För hjälparen är de 

personbeskrivande adjektiven fördelade ungefär lika mellan kvinnliga och manliga författare. 

Intressant är att det finns flest personbeskrivande adjektiv i början av 1900-talet hos kvinnliga 

författare, vilket kan ha ett samband med författarnas strävan att skriva i enlighet med den 
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högt uppskattade folksagan. Det är mycket möjligt att både manliga och kvinnliga författare 

skrev på detta sätt, men att det inte syns i mitt material.  

6 Sammanfattning 

Här sammanfattas de resultat som redovisats i kapitlen.  

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan konstsagor av kvinnliga och manliga 

författare i det utvalda materialet. Den mest påfallande skillnaden ligger i valet av sagoroller. 

De kvinnliga författarna tenderar att ha en prinsessa som huvudperson medan de manliga 

författarna föredrar en hjälte som huvudperson. Skurken är den mest förekommande 

sagorollen och kan identifieras i elva av de tolv sagorna. Skurken är huvudperson i två sagor 

av de manliga författarna vilket är avvikande från det traditionella sagomönstret där enbart 

”de goda” uppträder som huvudpersoner. Även hjälparen som alltid är en biperson är en 

populär sagoroll och finns i nio sagor.  

De kvinnliga författarna har en större variation än de manliga författarna när det gäller 

könet hos huvudpersonerna. Sagorna av de kvinnliga författarna innehåller både kvinnliga och 

manliga huvudpersoner, medan sagorna av de manliga författarna enbart har manliga 

huvudpersoner. Hypotesen att manliga huvudpersoner dominerar får stöd.  

När det gäller personbeskrivande adjektiv är skillnaderna mellan konstsagor skrivna av 

kvinnliga och manliga författare inte lika tydliga. En skillnad är att kvinnliga författare har 

fler personbeskrivande adjektiv för prinsessor och färre för hjältar än manliga författare. 

Skurken beskrivs mer av manliga författare och har fått genomsnittligt 16 personbeskrivande 

adjektiv jämfört med sju av kvinnliga författare. 

 Konstsagans förändring under 1900-talet framträder tydligt i Bland tomtar och troll. 

Undersökningen visar att konstsagorna från 1900-talets början har flera likheter med 

folksagan än sagorna från mitten och slutet av 1900-talet. Vladimir Propps sagokriterier går 

dock utan svårigheter att tillämpa på konstsagorna fram till 1970-talet vilket illustrerar 

konstsagornas nära relation till folksagan under stora delar av 1900-talet.  

Hypotesen att de kvinnliga författarna i större utsträckning än de manliga författarna följer 

folksagornas mönster verifieras, men det gäller inte för hela materialet.  Även de manliga 

författarna skriver enligt de traditionella mönstren, speciellt i Kvastarnas kvast (1913) och i 
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Glasögonguldet (1974). Avvikelsen från det traditionella är dock mycket tydligare hos de 

manliga författarna. 

7 Diskussion och slutsatser 

Det har inte varit helt oproblematiskt att genomföra denna undersökning. I den kvalitativa 

analysen handlar det mycket om tolkningar av sagorna och risken för subjektivitet är stor. 

Trots det har jag försökt vara så objektiv som möjligt och utgått från fakta. Av denna orsak är 

det alltid tacksamt med en kvantitativ analys, vilken då kan stödja den kvalitativa. 

Undersökningen visar att de vanligaste sagorollerna också är de som beskrivs mest med hjälp 

av personbeskrivande adjektiv. Den kvantitativa analysen stödjer därigenom den kvalitativa. 

Detta kan visa att det är just dessa sagoroller som är populärast hos konstsagoförfattarna 

generellt. Men materialet är för litet för att dra några slutgiltiga slutsatser även om jag har 

försökt att välja ett representativt material för hela 1900-talet.  

De resultat som jag kommit fram till i denna uppsats kan onekligen bero på många andra 

faktorer än könsskillnader. Överensstämmelsen mellan mina resultat och tidigare forskning 

antyder dock än att könsskillnader är en viktig förklaring till de skillnader jag har noterat.  

Det finns mycket att ta fasta på när man diskuterar konstsagans relation till folksagan. En 

av orsakerna till att jag valt att närma mig konstsagan från ett genusperspektiv är att detta inte 

har gjorts förut vilket är förvånande när intresset för genusforskningen är så stort. Min 

undersökning kan knappast ses som gällande för hela sagosamlingen Bland tomtar och troll 

under 1900-talet, men genom det stickprov som har presenterats i uppsatsen väcks frågorna på 

allvar: Finns det några skillnader mellan konstsagor skrivna av kvinnliga och manliga 

författare? Ligger kvinnornas konstsagor närmare den ursprungliga folksagan än mäns? Det 

finns mycket kvar att forska om, det vore t.ex. intressant att se ifall mina resultat bekräftas av 

ett större material där hela sagosamlingen skulle ingå. 
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