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1. Inledning 
 ol 

Bröderna Jacob (1785-1863) och Wilhelm (1786-1859) Grimm levde i Tyskland och är kanske 

mest kända för sina sagor, vilka fortfarande är välkända och populära i västvärlden. Dessa sagor 

är dock inte Grimms egna, utan är insamlade och nedtecknade folksagor. Deras mest populära 

publikation är sagosamlingen Kinder- und Hausmärchen som utkom i två volymer år 1812 samt 

1815.
1
 

 Folksagor är en gammal muntlig tradition och de som Grimm skrivit ner är ofta betydligt 

mycket äldre än bröderna själva. Bruno Bettelheim menar att, liksom i Bröderna Grimms sagor, 

är ondskan närvarande i nästan alla folksagor.
2
 Han fortsätter med att konstatera det faktum att 

de onda karaktärerna ofta lyckas överta hjältarnas rättmätiga platser att verka, såsom hemmet. 

När ondskan på det sättet infinner sig där protagonisterna egentligen borde verka, uppfattas den 

mer skrämmande. 

 Sagorna har ofta en moralisk vinkling då de onda karaktärerna med få undantag straffas i 

slutet. Dessa onda karaktärer, eller antagonisterna
3
 som man också kan kalla dem, har alltså 

funktionen att de stärker sagornas sensmoral. Bettelheim menar dock att detta inte är det som ger 

underlaget till moralen i sagorna. Han anser nämligen att ”[i] sagor som i livet är det inte så 

mycket straffet eller fruktan för straff som avhåller människan från brottsliga handlingar utan 

övertygelsen att brott inte lönar sig”.
4
 Bettelheim menar istället att det är barnets identifikation 

med protagonistens kamp som gör att sensmoralen i sagorna når fram till honom eller henne.
5
  

       Förutom sagornas moraliska funktion menar Ronald Paulson att de för barnen också 

förklarar och ger exempel på vad ondska är.
6
 Alla dessa onda karaktärer och gärningar kan alltså 

ses som en förhandsvisning på det som barnen kommer att möta i vuxen ålder. Även om ondskan 

i sagorna kan tyckas vara överdriven och overklig, kan paralleller dras till ondskan i dagens 

samhälle där barnen så småningom kommer att verka som vuxna individer. Paulson fortsätter 

                                                           
1
     Jack Zipes, The Brothers Grimm – From Enchanted Forests to the Modern World (New York, 1988,) s.6. 

2     Bruno Bettelheim, Sagans förtrollade värld – Folksagornas innebörd och betydelse (Viborg, 1993), s. 15. 
3     Begreppet antagonist kommer att diskuteras under rubriken “begreppsförklaring”. 
4   Bettelheim, 1993, s. 15. 
5
   Ibid, s. 16. 

6   Ronald Paulson, Sin and Evil: Moral Values in Literature (New Haven, 2007), s. 281. 



 

4 

  

med att hävda att: ”[t]hese tales taught the child that a struggle against severe difficulties in life 

is unavoidable, is an intrinsic part of human existence – but if one does not shy away, but 

steadfastly meets unexpected and often unjust hardships, one masters all obstacles and at the end 

emerges victorious.”
7
 Enligt dessa teorier hittar alltså barn lärdomar i sagorna, vare sig de är bra 

eller mindre bra sådana. 

 Grimms berättelser är ofta våldsamma och makabra. De onda karaktärerna möter oftast döden 

i slutet av sagorna på de mest hemska sätt. Tatar menar att ”[t]he Grimms only occasionally took 

advantage of opportunities to tone down descriptions of brutal punishments visited on villains or 

to eliminate pain and suffering from their tales. When they did, it was often at the behest of a 

friend or a colleague rather than of their own volition”.
8
 Tatar menar fortsättningsvis att 

Bröderna Grimm föredrog våld och brutalitet i slutet av sina sagor, framför andra sätt att 

avlägsna antagonister, såsom flykt.
9
  

 

1.1 Syfte, frågeställningar och disposition 

Det är ofta stora skillnader mellan huvudkaraktärerna i gamla folksagor beroende på genus. 

Flickorna sover hjälplösa i hundra år tills de blir räddade av en modig prins och så vidare. Men 

hur står det egentligen till med de andra karaktärerna i sagorna? Syftet med denna uppsats är  att 

jämföra och hitta skillnader och likheter mellan ondskan hos kvinnliga respektive manliga 

antagonister i Bröderna Grimms sagor. Uppsatsen kommer att undersöka anledningar till varför 

de är onda och hur ondskan kommer till uttryck. 

 Eftersom antagonisterna sällan analyseras på detta sätt, är det intressant att diskutera detta. 

Då sagorna är tidlösa och ständigt återberättas för barn, är en analys av antagonisterna med ett 

genusperspektiv som grund viktig.  

      I denna uppsats kommer följande frågor att besvaras: Finns det några skillnader respektive 

likheter mellan manliga och kvinnliga antagonister i Bröderna Grimms sagor när det gäller 

ondska och vad innebär dessa utifrån ett genusperspektiv? Vilken betydelse har antagonisternas 

relationer till protagonisterna? 

                                                           
7  Paulson, 2007, s. 283. 
8
  Maria Tatar, The Hard Facts of the Grimms' Fairy Tales (New Jersey, 1987), s. 5. 

9  Ibid, s. 6. 
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 Jag kommer först att sammanfatta och analysera de respektive sagorna, med fokus på 

antagonisterna. Därefter följer en jämförelse mellan de antagonister som medverkar, för att 

komma fram till om skillnader och likheter kan hittas mellan de manliga respektive kvinnliga 

onda karaktärerna.  

 

1.2 Teori och metod 

Jag tar min utgångspunkt i en genomläsning av samtliga berättelser i Bröderna Grimms sagor, en 

serie böcker i tre volymer. Valet av Bröderna Grimms berättelser är baserat på att dessa sagor 

ständigt är återkommande i nya former, så som till exempel Disney-filmer och tv-serier och 

därför kan antas vara välkända av de flesta. 

      Jag har, utefter min genomläsning, valt ut sex sagor som är passande för studien, detta på 

grund av att det inte finns utrymme för en analys av alla sagor i denna uppsats. Mitt val kommer 

att bestå i tre sagor med manliga antagonister respektive tre med kvinnliga. Min förhoppning är 

att hitta sagor som ger skiftande bilder av antagonisterna. Utifrån mitt urval kommer jag jämföra 

de manliga och kvinnliga antagonisterna för att hitta skillnader och likheter när det kommer till 

gestaltningen av ondska. Denna jämförelse kommer jag att göra med ett genusperspektiv som 

grund. Jag kommer också att ta hjälp av sekundärlitteratur i mina analyser. 

 Analyserna i denna uppsats kommer att genomföras med en genusteoretisk grund. Begreppet 

genus är enligt Yvonne Hirdman det sätt på vilket vi människor skapar föreställningar om hur 

män respektive kvinnor är och ska bete sig.
10

 Dessa föreställningar uppfylls sedan oftast, just på 

grund av dessa socialt konstruerade bilder om vad som är kvinnligt och manligt. När man talar 

om genus, talar man också ofta om genussystemet. Hirdman menar att ”[d]et ska förstås som en 

dynamisk struktur (system); en beteckning på ett 'nätverk' av processer, fenomen, föreställningar 

och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och 

regelbundenheter. Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön.”
11

 Genussystemet består 

av två huvudprinciper: ”1. Den ena logiken är just dikotomin, dvs. isärhållandets tabu: manligt 

och kvinnligt bör inte blandas. 2. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. 

                                                           
10 Yvonne Hirdman, “Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Litteratursociologi – 

texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland och Johan Svedjedal, (Lund, 1997), s. 404. 

11 Hirdman, 1997, s. 404. 
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Det är män som är människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.”
12

 

Med detta i bakhuvudet kommer alltså analyserna att genomföras: kan man hitta spår av de 

dikotoma och hierarkiska mönstren i sagorna? 

  

1.3 Tidigare forskning 

Folksagor är ett populärt ämne inom litteraturvetenskapen. Det finns mängder av forskning som 

fokuserar på sagornas uppbyggnad, både tematiskt och strukturellt. Den forskning om 

antagonister som finns är oftast inriktad på styvmorsmotivet och tar sällan eller aldrig upp 

mönster i de manliga antagonisternas beteende.  

 Bland de forskare som skrivit om antagonister i folksagorna hittar vi Maria Tatars bok The 

Hard Facts of the Grimms' Fairy Tales (1987) där det bland annat finns ett helt kapitel om 

”Villains”. Ruth B. Bottigheimer har också skrivit en del om antagonister i sin bok Grimms' Bad 

Girls and Bold Boys – The Moral and Social Vision of the Tales (1987). Där finns till exempel 

kapitlet ”Cinderella” där hon analyserar sagan Askungen och gör en djupdykning i 

antagonisterna. Bruno Bettelheims Sagans förtrollade värld – Folksagornas innebörd och 

betydelse (1993) behandlar i ett kapitel styvmorsmotivet. Boken tillämpar främst ett 

psykoanalytiskt perspektiv, men kan ändå komma att vara till nytta.  

 Det finns verk där sagorna studeras utifrån ett feministiskt perspektiv. Ett sådant exempel är 

Donald Haases antologi Fairy Tales and Feminism – New Approaches (2004). Också  Jennifer 

Waelti-Walters bok Fairy Tales and the Female Imagination (1982) analyserar sagorna med 

samma perspektiv som texterna i Donalds, även om Waelti-Walters är något äldre. 

 Jack Zipes har skrivit ett antal böcker om både barn- och ungdomslitteratur och folksagor. I 

boken The Brothers Grimm – From Enchanted Forests to the Modern World (1988) diskuterar 

han bland annat hur Grimms sagor uppkommit och sätter också in dem i ett sociohistoriskt 

perspektiv. . 

 När det kommer till ondskan i litteraturen, har Ronald Paulson skrivit Sin and Evil – moral 

values in literature (2007). Där diskuterar han kort folksagor men framförallt analyserar han hur 

ondska och moral blivit behandlad i litterära verk från 1700- till 1900-talet. 

                                                           
12   Hirdman, 1997, s. 404. 



 

7 

  

1.4 Avgränsning 

Med tanke på uppsatsens omfång har jag valt att begränsa mig till att enbart använda Bröderna 

Grimms nedskrivna folksagor. Dessutom kommer jag välja sex sagor ur deras samling för 

analys, tre med kvinnliga och tre med manliga antagonister. Detta beslut är för det första grundat 

i att samtliga Bröderna Grimms sagor inte blir relevanta i denna studie. Många av dem saknar 

nämligen en ond karaktär. För det andra måste uppsatsens omfång begränsas. Här kommer jag 

alltså få göra ett urval av de sagor som passar in i studien. Urvalet av sagor kommer att grundas 

på att variation av antagonisterna är att föredra för att undersöka en så bred grupp som möjligt. 

Viktigt att påpeka är att resultaten då kommer att grunda sig i dessa sex sagor och alltså inte på 

hela Grimms sagosamling. 

      Att tänka på är också att det oftast finns ett hundratal versioner av de olika sagorna. Dels 

varierar sagorna beroende på i vilket land de berättas, dels har Bröderna Grimm ibland flera 

versioner av en och samma saga. Jag kommer dock enbart att koncentrera mig på de versioner 

som finns nedskrivna i Bröderna Grimms sagor. 

      Jag är också medveten om att samhällskontexten kan ha betydelse för hur de olika 

karaktärerna gestaltas. Det var två hundra år sedan sagorna skrevs ned och under den tiden hade 

samhället andra värderingar. Att gå djupare in på hur detta kan ha påverkat sagorna, är dock 

något jag valt att inte göra. 

 

1.5 Begreppsförklaring 

Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet antagonist ” motståndare, fiende, person i 

motsättning till annan person; något som verkar i motsatt riktning eller på motsatt sätt mot något 

annat”.
13

 I denna uppsats kommer jag dock enbart använda ordet som en beskrivning av en ond 

karaktär.  

       Protagonisten är på många sätt antagonistens motsats. Protagonisten är, som Maria 

Nikolajeva menar, huvudpersonen i en berättelse.
14

 Det är alltså protagonisten som historien 

handlar om. 

                                                           
13 Nationalencyklopedin, hämtad 2012-10-17. 

14 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (Lund, 2004), s. 92. 
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      Begreppet ondska är också det ett begrepp som behöver en förklaring. Frågor som vad är 

ondska, vem är ond och när går man över gränsen till att betraktas som ond, kommer jag inte gå 

djupare in på. När ordet används om en karaktär handlar det om någon som inte drar sig för att 

skada andra människor, vare sig fysiskt eller psykiskt. 

2. Avhandling 

2.1 Kvinnliga antagonister 

Den största andelen av antagonisterna i Bröderna Grimms sagor är kvinnor och då oftast styv- 

eller svärmödrar.  De har alltså oftast en relation till protagonisterna vilka i många fall också de 

är kvinnor. Denna dualism kvinnor emellan är som sagt vanligt förekommande och som Satu 

Apo skriver är kvinnors relationer till varandra enligt sagorna ofta dåliga.
15

 Apo hävdar att denna 

fiendskap kvinnor emellan nästan alltid grundar sig på avundsjuka. Antagonisten är avundsjuk på 

protagonistens skönhet, make eller ungdom, något som tydligt kommer att framkomma i några 

av de kommande analyserna.  

 

2.1.1 Det svagare könet: ”De tre ormbladen” 

I sagan ”De tre ormbladen”
 16

 gifter sig en man från en fattig familj med en prinsessa.
17

 Det enda 

han måste lova före giftermålet är att om prinsessan skulle dö före mannen, måste mannen 

begravas levande med henne. När han lovat detta och de varit gifta en tid, dör prinsessan av 

sjukdom. Mannen blir då tvungen att följa med sin döda fru till gravvalvet, där han själv så 

småningom ska komma att dö. Efter några dagar hittar han dock tre blad som kan väcka de döda 

till liv. Han använder dem på sin hustru. Dock är prinsessan förändrad när hon vaknar: hon tycks 

ha förlorat all kärlek till sin man och blir ond. Under en skeppsburen resa kastar hon, med hjälp 

av skepparen, mannen överbord så att han drunknar. Hennes plan är att bedyra för sin far att 

mannen självdött under resan och istället ta skepparen till man. Mannen har dock en trogen 

tjänare som känner till de magiska bladen. Han tar sig till mannen och väcker denne åter till liv. 

                                                           
15 Satu Apo, “Folksagan ur kvinnoperspektiv: dyrkas den Stora Modern eller får Snövit sparken?”, Sagorna finns 

överallt, red. Gun Herranen (Stockholm, 1995), s. 135. 

16 Bröderna Grimm, Bröderna Grimms sagor – andra samlingen, övers. Karin Carlsson (Stockholm, 1987) s. 39-44. 

17 När jag hädanefter hänvisar till min källa kommer jag göra detta med hjälp av parenteser. 
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När sanningen uppdagas för kungen straffas prinsessan och skepparen till döden genom 

drunkning. 

       Något som är tänkvärt i denna saga är det faktum att både prinsessan och mannen blir 

återupplivade av samma blad. Skillnaden är att medan mannen förblir sitt vanliga jag efter 

uppvaknandet, blir prinsessan ond och mordisk. Dock beskrivs kvinnan från början som ”mycket 

vacker, men [...] också mycket underlig” (s. 39). Dessa attribut tycks dock nämnas på grund av 

det faktum att prinsessan vill att hennes framtida man ska begravas levande med henne om hon 

dör först. Att hon redan innan betraktats som underlig, nämns alltså inte i samband med hennes 

nyförvärvade onda sida. Å andra sidan kan just kravet att hennes framtida man ska begravas 

levande tyckas vara ondskefullt. Detta löfte är dock ingenting hon tvingar någon att avlägga. 

Mannen är väl medveten om vad han ger sig in på: ”'Jag måste följa henne i graven, om jag 

överlever henne', svarade han, 'men min kärlek är så stor att det inte kan avskräcka mig.'” (s. 40). 

Prinssessans krav verkar inte heller vara av ond natur:  

 

 Hon hade avgivit ett löfte att till sin herre och man aldrig taga någon som inte lovade att låta sig begravas 

 levande tillsammans med henne, ifall hon skulle dö först. 'Om han verkligen älskar mig', sa hon, 'vad har han då 

 för glädje av livet i fortsättningen?' Hon var villig att i gengäld lova samma sak – om han dog först skulle hon 

 stiga ner i graven med honom (s. 39 f). 

 

Detta är alltså något prinsessan tror på, att man inte kan leva utan den man älskar. Hon lovar trots 

allt själv att gå i graven med sin man om denne skulle dö före henne. Alltså kan detta inte 

betraktas som något ondskefullt. Slutsatsen är att ormbladen faktiskt har en inverkan på henne – 

hon blir ondskefull på grund av dem:  

 

 Det var emellertid som om hustrun skulle ha blivit förändrad, sedan hon vaknade till liv. Det var som om all 

 kärlek till mannen hade försvunnit ur hennes hjärta. [---] När de kommit ombord på fartyget, glömde hon den 

 kärlek och trohet som han hade bevisat när han räddade henne från döden. Hon greps av en olovlig böjelse för 

 skepparen (s. 42). 

 

Alltså påverkas kvinnan men ej mannen av ormbladen, frågan som kvarstår är varför det är så. 

Eftersom ondskan uppenbarar sig efter användningen av bladen, måste dessa inneha någon slags 

kraft. En slutsats är att kvinnan blir ond just därför att hon är kvinna, den svagare av könen enligt 
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den tidens värderingar. Hon är därmed den av de båda som ej kan motstå den mörka kraften från 

bladen. Till detta kan det också dras paralleller till Bibelns berättelser om Eva. Bladen som 

kvinnan återväcks av lämnas nämligen i gravkammaren av en orm: ”När den såg att den första 

ormen låg där död och styckad, vände den om men kom strax tillbaka med tre gröna blad i 

munnen” (s. 41). Detta kan jämföras med Eva som i paradiset blir övertalad av en orm att äta den 

förbjudna frukten och därmed blir utvisad från paradiset tillsammans med Adam. I likhet med 

Eva blir kvinnan i ”De tre ormbladen” en syndare på grund av en orm och blir därefter straffad. 

Det är i och för sig mannen som använder bladen på kvinnan, men det är hon som i och med 

användandet av dem blir ond. Det är också, liksom i berättelsen om Eva och Adam, kvinnan som 

först får användning av bladen och därefter mannen. 

 

2.1.2 Att komma undan ostraffad: ”Askungen” 

Askungen brukar vara en av Bröderna Grimms sagor som allmänheten känner till, kanske 

mycket tack vare Walt Disneys version.
18

 Bröderna Grimms version av sagan skiljer sig dock 

från Walt Disneys. Istället för Disneys barnvänliga tolkning är Grimms version betydligt mer 

makaber. 

      I sagan gifter Askungens pappa om sig efter sin frus död (s. 57-66). Styvmodern flyttar in i 

hemmet med sina två döttrar och sätter genast Askungen i förnedrande arbete.  

      Så ställer kungen till med fest dit ”[a]lla vackra unga flickor i landet blev inbjudna [...]” (s. 

58). Detta för att hans son ska ta sig en maka. Askungen vill förstås även hon gå, men 

styvmodern sätter henne i ständigt nya arbeten. När hon ändå hinner klart med sina sysslor, får 

Askungen en vacker klänning från ett magiskt träd hon planterat på sin mors grav och går på 

balen utan att någon känner igen henne. Kungasonen blir genast förälskad i henne men får aldrig 

reda på vem hon är eftersom hon alltid springer ifrån honom efter de fester som varit. På den 

tredje festen stryker han tjära på slottstrappan så att Askungens sko fastnar när hon springer iväg. 

Denna sko tar han sedan till Askungens hem för att hitta flickan. De båda styvsystrarna försöker 

förgäves få på sig skon som är för liten. De skär av sig både tår och en häl för att skon ska passa. 

Detta trick genomskådas dock och till slut får prinsen sin Askungen. De båda systrarna får sina 

ögon utpickade av duvor och ”[t]ill straff för sin elakhet och falskhet blev de alltså blinda livet 

                                                           
18 Walt Disney, Askungen, 1950. 
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ut” (s. 66). Läsarna får dock inte veta vad som händer med styvmodern och utifrån detta 

outtalade öde, utgår man ifrån att hon kommer undan ostraffad. 

 Det finns tre antagonister i Askungen – styvmodern och de två styvsystrarna. Det intressanta 

med berättelsen är att styvmodern kommer undan ostraffad i slutet, något som är ovanligt för 

antagonister. Eftersom styvmodern iklär sig rollen som antagonist i högre grad än hennes döttrar, 

borde det egentligen vara hon som blir straffad och inte tvärt om. Styvmodern drar sig inte ens 

för att skada sina egna barn – när styvsystrarna stympar sina fötter, är det under deras mors 

påtryckningar: 

 

  De bägge systrarna blev glada, för de hade vackra fötter. Den äldste tog skon med sig för  att prova den inne 

  i kammaren, och modern stod bredvid. Men flickan kunde inte komma i med stortån, och skon var för liten  

  för henne. Då räckte modern henne en kniv och sa:  

  - Skär av tån! Blir du drottning behöver du aldrig mer gå till fots (s. 63). 

 

Bottigheimer diskuterar det faktum att styvmodern kommer undan och ger en förklaring till 

varför det skulle kunna vara så: ”By most standards of justice it should be the stepmother who 

suffers punishment, but, perhaps as part of its normative function, this text punishes bad girls, 

presumably as a warning against juvenile 'wickedness and falsehood' […].”
19

 Vad Bottigheimer 

menar, är att styvsystrarna blir straffade just för att sensmoralen i sagan är riktad till unga flickor. 

Man ska, enligt sagan, inte vara falsk och elak som flicka, då blir man straffad.  

 Trots att styvsystrarna deltar i att psykiskt misshandla Askungen, är det som sagt styvmodern 

som är upphov till det hela. Det är också styvmodern som står i vägen för Askungen när hon vill 

delta på kungens bal, den händelse som ska komma att förändra hennes liv. Alltså kan man tolka 

det som att styvmodern är den största antagonistiska kraften då det är hon som nästan berövar 

Askungen hennes öde. 

 Hurvida Askungens far är protagonist eller antagonist borde också diskuteras. Han är i 

princip frånvarande under hela sagans gång, alltså på så vis en passiv medbrottsling till 

antagonisterna då han tillåter att hans egen dotter blir illa behandlad. När han väl har en replik är 

det en nedlåtande sådan om Askungen: ”Nej, sa mannen. Efter min avlidna hustru har jag 

                                                           
19 Ruth B. Bottigheimer, Grimm's Bad Girls and Bold Boys – the Moral and Social Vision of the Tales (New Haven 

and London, 1987), s. 60. 
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visserligen en liten smutsig Askunge – men hon kan då omöjligt vara den rätta bruden. [---] O 

nej, hon är alldeles för smutsig för att visa sig.” (s. 65). Bottigheimer nämner också detta citat 

och menar: ”This statement puts him in complete agreement with his evil wife, the stepmother, 

who also insists that the remaining girl could not be the one sought by the prince.”
20

 Detta länkar 

alltså samman fadern med styvmodern. Fadern kan till och med anses vara den största bäraren av 

ondska, då han genom sin passivitet tillåter detta beteende mot sin egen dotter. Bottigheim menar 

att just denna replik bekräftar hans ignorans inför sin dotter, trots att tidigare repliker har visat 

motsatsen precis som i följande exempel.
21

 ”'Den främmande flickan har sprungit ifrån mig, och 

jag tror att hon klättrade upp i päronträdet.' 'Skulle detta kunna vara Askungen?' tänkte hennes 

far” (s. 62). Här verkar ändå fadern tycka att det vore rimligt att det var Askungen prinsen letade 

efter, kanske till och med rimligare än att han letade efter styvsystrarna eftersom det inte var 

faderns första tanke. Underligt är det då att han senare uttalar sig om att Askungen omöjligt kan 

vara den prinsen söker. Det kan tolkas som att styvmodern ändå har någon slags kontroll över 

honom, eftersom det är i hennes närhet han yttrar repliken. 

 Ännu ett tecken på omtanke om Askungen visar fadern i början av sagan. Han ska då åka på 

marknad och frågar Askungen inklusive styvsystrarna vad de vill att han tar med sig tillbaka till 

dem. Det enda Askungen ber om är att han plockar den första kvist som slår mot hans hatt, vilket 

han också gör. Han både frågar om hon vill ha någonting och gör som hon ber, vilket tydligt 

visar att han ändå bryr sig om sin dotter. 

 Slutsatsen som kan dras om Askungens far är att han är en svag man. Han passar inte in i 

mallen för antagonister utan är snarare en man som är mycket påverkningsbar. Det är som sagt i 

styvmoderns närvaro han yttrar den nedvärderande kommentaren om sin dotter, något som kan 

tolkas som påverkan och inte inneboende ondska. Att männen på detta sätt kommer undan skuld 

medan kvinnorna blir bärare av ondskan är, menar Bottigheimer, ett mönster i Grimms sagor.
22

 

Hon fortsätter med att mena att sagor som bland andra ”Askungen” ”[...] provides a stepmother 

                                                           
20 Bottigheimer, 1987, s. 69. 

21 Ibid. 

22 Ibid, s. 81. 
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who assumes the burden of blame while the father, virtually absent, shoulders no share of the 

responsibility for his children's fates”.
23

   

2.1.3 Det ständigt närvarande hotet: ”Lille bror och lilla syster” 

Lille bror och lilla systers mor har dött (s. 26-38). De har fått en styvmoder som endast ger dem 

brödkanter att äta och ständigt slår dem. De bestämmer sig för att rymma och kommer till en 

skog. Det de inte vet är att styvmodern är en häxa. Hon förtrollar alla källor i skogen så att den 

som dricker deras vatten förvandlas till olika sorters djur. Lille bror dricker ur en av källorna och 

blir förvandlad till ett rådjur. Lilla syster svär att aldrig överge sin bror trots förvandlingen. De 

hittar efter en stund en övergiven stuga i skogen som de bosätter sig i. En kung hittar lille bror 

och lilla syster i stugan och tar genast lilla syster till sin drottning. 

      När lilla syster nyss fött en son, kommer styvmodern tillsammans med sin fula, enögda dotter 

till slottet och klär ut sig till kammarjungfrur. De mördar lilla syster och förvandlar styvsystern 

så att hon ska likna den nyblivna drottningen och ta hennes plats. Drottningen återvänder dock i 

spökgestalt vid midnatt några kvällar i rad och kelar med både rådjuret och barnet. Den tredje 

gången spöket visar sig, upptäcker kungen detta och drottningen får livet tillbaka. Styvdottern 

straffas genom att bli utvisad till skogen där vilda djur river ihjäl henne. Styvmodern blir istället 

bränd på bål och när hon är död återfår lille bror sin mänskliga skepnad igen. 

 Även i denna saga återfinner vi en typisk ond styvmor. Hon opererar först enbart genom 

ondska då hon misshandlar och vanvårdar sina barn:  

 

 Sedan mor dog har vi inte haft en glad stund. Styvmor slår oss varenda dag, och om vi kommer till henne,  

 föser hon bort oss med fötterna. Hårda brödkanter som blir över är allt vad vi får äta. Hunden under bordet  

 har det bättre än vi. Till honom kastar hon i alla fall en godbit ibland. Gud sig förbarme, om vår mor visste  

 det! Kom, vi ger oss ut i vida världen (s. 26). 

 

Som Maria Tatar skriver är det först efter att styvmodern lyckats förvisa barnen till skogen med 

hjälp av fysisk och psykisk misshandel, som hon visar sina övernaturliga krafter.
24

 Det finns 

inget uttalat motiv bakom styvmoderns onda gärningar i skogen. När hon misshandlar barnen i 

hemmet kan man ändå ana att motivet är att driva dem ur huset och i slottet är det uppenbart att 
                                                           
23 Bottigheimer, 1987, s. 81. 

24 Tatar, 1987, s. 146. 
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styvmodern vill att hennes egen dotter ska bli drottning. Trolldomsutövandet i skogen verkar 

dock omotiverat: ”Men den elaka styvmodern var en häxa, och hon hade sett när barnen gav sig 

iväg. Och hon hade smugit efter dem – hemligt som häxor smyger – och hon hade förtrollat alla 

källor i skogen” (s. 26). I detta citat nämns som sagt ingenting som skulle kunna tolkas som ett 

motiv. Det borde inte heller finnas någon risk för att barnen skulle återvända till hemmet efter all 

misshandel och därför verkar djurtransformeringen oprovocerad. Denna omotiverade typ av 

ondska är den som kan ses som den mest ondskefulla. Ondska som bottnar i avundsjuka eller 

girighet kan vi som läsare ändå sätta oss in i, medan ondska utan motiv känns otänkbart och 

otroligt diaboliskt. 

 När Lilla syster gifter sig med kungen och alltså får ett rikt liv, agerar styvmodern både 

utifrån avundsjuka och ondska då hon vill att hon själv och hennes dotter ska få samma liv: ”När 

hon nu fick veta att de var så lyckliga och att allt gått dem väl, vaknade avunden i hennes hjärta. 

Den lämnade henne ingen ro, hon kunde inte tänka på annat än hur hon skulle kunna ställa till 

olycka för dem igen” (s. 34). Här är det tydligt beskrivet att styvmodern agerar utifrån 

avundsjuka. Dock agerar hon även utifrån sin inneboende ondska då det är tydligt att hon också 

har en längtan efter att skada barnen ännu en gång.  

 Som vi kan se förföljer styvmodern barnen överallt; först blir de misshandlade i sitt eget hem 

och när de senare rymmer ut i skogen finns styvmoderns närvaro där i form av den svarta magin i 

källorna. Slutligen kommer hon även till barnens lyckliga slut, alltså slottet. Styvmodern utgör 

där igenom ett ständigt hot genom hela sagan. Dessutom är hon inte bara ond, utan hon innehar 

även magiska krafter, något som utgör ett dubbelt hot. Hon agerar utifrån två skilda motiv och 

också genom sin inneboende ondska. Det kan alltså tyckas att denna styvmoder tillhör de mer 

ondskefulla och utgör ett större hot eftersom hon aldrig blir nöjd. Det finns alltid något mer för 

henne att vinna och för att vinna detta något är hon villig att ta till vilka åtgärder som helst. 

 Det är först i slutet av sagan, när styvmodern fått reda på att lille bror och lilla syster lever 

lyckliga i kungens slott, som läsaren får kännedom om styvsystern: ”Hennes egen dotter var ful 

som synden och hade bara ett öga, och hon kom med förebråelser: 'Det är väl jag som borde ha 

blivit drottning i stället'” (s. 34). Alltså agerar även styvsystern utifrån avundsjuka gentemot lille 

bror och lilla syster. Styvsystern är också medbrottsling till mordet på lilla syster och blir som de 

flesta antagonister straffad med döden i slutet av sagan. Utifrån hennes medverkan är hon dock 
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underordnad sin mor när det kommer till ondska. Läsarna hyser också mer sympati för henne 

eftersom de vet vem som har uppfostrat henne. Hon har växt upp i en miljö där ondska genom 

hennes mor är närvarande. Läsarna vet dock inte hur styvmodern växt upp, något som gör att 

denna sympati uteblir för henne. 

        

2.2 Manliga antagonister 

Enligt min genomläsning av Bröderna Grimms samlade sagor är de manliga antagonisterna 

underrepresenterade. När de väl förekommer, är de ofta gestaltade som någon slags övernaturlig 

varelse. Det händer att de spelar rollen av svärfar, men det är sällan och relationen till 

protagonisten belyses ej i lika stor mån som den gör med svär- och styvmödrar.  

 

2.2.1 Avundsjuka starkare än syskonkärlek: ”Den sjungande benknotan” 

Ett vildsvin härjar i kungens land och han lovar att den som lyckas döda djuret, får hans dotters 

hand (s. 67 ff). Två bröder tar sig an uppdraget. ”Den äldste var klok och förslagen, och han 

gjorde det av högmod. Den yngste var dum och oskyldig och han gjorde det av gott hjärta” (s. 

67). De två bröderna tar sig in i skogen från två olika håll. Den yngste träffar där en dvärg som 

ger honom ett spjut. Detta spjut får han tack vare sitt goda hjärta och det skall komma att hjälpa 

honom att döda vildsvinet. Den äldste brodern däremot, sätter sig genast på ett världshus. Där 

sitter han också när han får syn på sin lillebror bärandes på det dödade vildsvinet. Den äldste 

lurar in brodern till världshuset och efter några glas vin vandrar de hem över en bro. Den äldste 

knuffar där över sin lillebror så att han ramlar ner och slår ihjäl sig. Därefter begraver 

storebrodern kroppen och går till kungen med vildsvinskadavret. Så får han kungens dotter till 

fru.  

      Efter att några år gått, passerar en herde över bron och får syn på en benknota från 

lillebrodern. Herden täljer denna till ett munstycke till sitt horn. När han sedan blåser i detta, 

sjunger benknotan om sitt öde. Kungen får veta sanningen och avrättar den äldste brodern. 

 ”Den sjungande benknotan” är en av Bröderna Grimms mer makabra sagor. Här avrättas inte 

bara antagonisten, utan även protagonisten dör en hemsk död och vaknar aldrig mer till liv: ”Den 

elake brodern kunde inte neka till illdådet, han syddes in i en säck och dränktes. Men den 
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mördades ben fördes till vila på kyrkogården i en vacker grav” (s.69). I de andra sagorna av 

Bröderna Grimm där protagonisten dör, väcks denne sedan oftast åter till liv, vilket här inte är 

fallet. 

 Denna saga är en av de få sagor av Bröderna Grimm där den manliga antagonisten faktiskt är 

släkt med protagonisten. Här är de också bröder, vilket är ett starkare band än de i de flesta sagor 

där kvinnorna är antagonist samt protagonist. Detta är om något ett motbevis till Apos påstående 

att endast kvinnor enligt sagorna har ett dåligt förhållande till varandra.
25

 Visst består 

majoriteten, som Tatar påpekar
26

, av Grimms sagor av kvinnliga protagonister mot kvinnliga 

antagonister, men karaktärerna i ”Den sjungande benknotan” har till skillnad från kvinnorna ett 

blodsband. Detta är alltså ett undantag från regeln.  

 Brödernas relation till varandra tycks vara god före mordet: ”'Kom in kära bror!' Ropade han. 

'Vila dig och styrk dig med en bägare vin!' Den yngste anade intet ont, utan gick in och berättade 

om den hygglige dvärgen som gett honom ett spjut att döda vildsvinet med” (s. 68). Det faktum 

att den yngste brodern inte anar att den äldste har något ondskefullt planerat, tyder på att de som 

sagt har en god relation och att den yngste aldrig förr haft anledning att tvivla på den äldres 

avsikter. 

 Det är inte förrän den yngste brodern dödat vildsvinet som läsarna får veta att den äldste är 

ond: ”När han nu fick se brodern komma ut ur skogen med bytet, fick han ingen ro längre i sitt 

elaka, avundsjuka hjärta” (s. 68). Det är alltså strax före mordet på brodern som vi som läsare får 

information om att den äldste broderns ondska. Innan dess kan man inte ana någonting, vilket 

tydligen också är fallet med den yngste brodern. Detta citat kan också jämföras med de kvinnliga 

antagonisternas motiv till ondska. Även här ser vi att avundsjuka är orsaken till mordet.  

 

2.2.2 Den inneboende ondskan: ”Djävulens tre guldhår” 

Det föds en pojke som spås bli gift med kungens dotter (s. 70-78). Kungen får dock reda på 

spådomen och skickar ut pojken i en ask på djupt vatten eftersom kungen är en elak man. Som 

tur är hittas pojken av en mjölnarfamilj som tar hand om honom tills han fyller fjorton, just den 

ålder då han spåddes bli gift med kungens dotter. Kungen får dock reda på att pojken lever och 

                                                           
25 Apo, s. 135. 

26 Tatar, 1987, s. 141. 
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listig som han är beordrar han pojken att springa med ett brev till drottningen. I brevet står: 

”Pojken som lämnar fram denna skrivelse skall omedelbart dödas och begravas. Allt skall vara 

utfört innan jag kommer tillbaka” (s. 71).  

      Pojken går dock vilse i skogen på väg mot slottet och hamnar i ett rövarnäste. Rövarna läser 

brevet medan pojken sover och skriver i sin godhet ett nytt där det står att pojken genast ska gifta 

sig med kungens dotter. När kungen kommer hem och finner att bröllopet ägt rum, blir han 

rasande och utropar: ”Den som vill ha min dotter, måste ge sig av till helvetet och hämta tre 

guldhår från djävulens huvud” (s. 73). 

      Så ger sig pojken av mot helvetet. När pojken kommer till färjkarlen frågar han pojken varför 

han ständigt måste åka fram och tillbaka utan att få någon avbytare. Pojken lovar att svara på 

frågan när han kommer tillbaka. När pojken kommer till djävulens näste, är bara den ondes 

mormor hemma. Med hjälp av henne får pojken de tre guldhåren och även svaret på färgkarlens 

fråga. Svaret var att han var tvungen att räcka över åran till näste passagerare, då fick denne 

istället ro båten. Pojken belönas med stora rikedomar av två städer. När han sedan kommer hem 

till kungen, blir denne genast girig och ber pojken beskriva hur han själv kunde få sådana skatter. 

När kungen så kommer till färjkarlen, sätter han åran i handen på honom och springer själv 

därifrån. Kungen fick alltså ro färjan i fortsättningen. 

     I denna saga återfinns två manliga antagonister, kungen och djävulen. Kungen spelar dock 

den största rollen eftersom det är han som ständigt sätter protagonisten i fara. Djävulen är en 

självklar antagonist eftersom han är just djävulen – han är en varelse som förväntas vara ond, det 

är hans livsuppgift. Han är dock passiv och har aldrig någon tanke på att specifikt skada pojken, 

vilket kungen har. Det enda som sätter pojken i fara när han vistas i helvetet, är djävulens sug 

efter människokött: ”Jag vädrar, vädrar människokött […]. Här står det inte rätt till” (s. 75). 

Även djävulens mormoder förtydligar faran med att vara i närheten av honom: ”Om djävulen 

kommer hem och hittar dig här, så ska det stå dig dyrt” (s. 74). Men det är dock som sagt på 

kungens befallning pojken ens kommer i närheten av djävulen. Alltså är kungen den 

huvudsakliga antagonisten.  

      Den enda anledningen till kungens beteende är att ”[k]ungen hade ett elakt hjärta och han 

blev uppretad av spådomen” (s. 70). Detta fenomen kan liknas vid styvmorsmotivet. Visserligen 

har inte kungen rollen av svärfar från början av sagan, som ofta brukar vara fallet med 
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styvmödrarna. Dock blir kungen pojkens svärfar under sagans gång och han har genom 

spådomen redan från början vetat om att han skulle få den rollen. Denna saga kan med rätta alltså 

jämföras med de många sagor där de kvinnliga antagonisterna är styvmödrar. Motivet bakom 

ondskan kan dock tyckas variera; medan styvmödrarna ofta agerar ondskefullt på grund av 

avundsjuka eller har andra motiv, agerar kungen ondskefullt därför att han har ett elakt hjärta. 

Det tycks alltså inte finnas någon egentlig orsak bakom kungens beteende.  

 Ännu en detalj som avviker från de typiska styvmorssagorna är det faktum att pojken och 

kungens faktiska relation aldrig är uttalad förrän i slutet av sagan. Då är det kungen som för 

första gången benämner pojken som svärson: ”Nu är alla villkor uppfyllda, och du kan behålla 

min dotter. Men säg mig, käre svärson, var någonstans finns det så mycket guld? Det är ju 

ofantliga skatter” (s. 78). Den enda gången det tydligt kommer fram att pojken är kungens 

svärson är alltså när kungen vill ha något från pojken för egen vinning. Detta belyser ännu en 

gång det faktum att kungen är ond och lömsk. Han har tidigare endast kallat sin svärson för 

”pojken”. 

 Kungens slutliga straff för sin ondska är inte döden vilket är fallet för den största andelen 

antagonister: ”Sedan dess måste kungen sköta färjan som straff för sina synder. 'Färjar han 

ännu?' 'Ja, inte lär någon ha tagit åran ifrån honom!'” (s. 78). Straffet är visserligen hemskt, men 

kan inte jämföras med ett dödsstraff. Kungen har här, om än en liten, chans att återvända till 

vardagen. Citatet ger läsaren en osäker försäkran om att kungen fortfarande avtjänar sitt straff – 

antagligen är det så att ingen ännu tagit ifrån honom åran, men ingen kan säga detta med 

säkerhet. Detta är alltså även det något som skiljer kungen från de många styvmödrarna i 

sagorna. Styvmödrarna möter i dessa sagor alltid en hemsk död i form av avrättning vilken oftast 

utfärdas av en kung. Här är dock kungen själv antagonist och det är protagonistens list som gör 

att kungen får avtjäna ett straff.  

2.2.3 Den dolda antagonisten: ”Bullerskaft” 

En mjölnare säger till kungen att hans dotter kan spinna halm till guld, en färdighet som hon 

dock inte besitter, och kungen tar så flickan till slottet för att få se prov på hennes begåvning (s. 

121 ff). Han lämnar henne i ett rum fyllt med halm. All denna halm ska dagen därpå vara 

förvandlad till guld, annars ska mjölnardottern avrättas. Mjölnardottern börjar förtvivlat gråta. 

Men så plötsligt uppenbarar sig en dvärg, som lovar att han ska spinna allt halm till guld om hon 
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ger honom någonting i gengäld. Dvärgen får då flickans halsband. Dvärgen kommer till 

undsättning ännu en gång och flickan ger då dvärgen sin ring. Den tredje gången har dock inte 

flickan något mer att skänka. Dvärgen säger då att om hon lovar honom hennes förstfödda dotter 

då hon blivit drottning, ska han ännu en gång spinna halmen till guld. Mjölnardottern lovar. Efter 

att kungen sett flickans begåvning denna tredje gång, ställer de till med bröllop och ett år senare 

kommer den nyblivna drottningens förstfödda barn till världen. 

      Dvärgen kommer efter ett tag för att inkassera sitt byte. När inte drottningen vill lämna bort 

sitt barn, ställer dvärgen ett nytt ultimatum; om drottningen kan lista ut dvärgens namn inom tre 

dagar, ska hon få behålla sitt barn. Drottningen gör de två första dagarna alla möjliga försök med 

olika namn, men inget är det rätta. På den tredje dagen kommer dock ett sändebud som hört 

dvärgen sjunga sitt namn i skogen. Då drottningen framför att det är Bullerskaft dvärgen heter, 

”[...] stampade han så hårt med högra foten att benet åkte långt ner i jorden. Då blev han så 

rasande att han tog tag i vänstra foten med bägge händerna och rev sig själv mitt itu” (s. 125). 

      I denna saga är antagonisternas positioner komplicerade. Bullerskaft är den karaktär som 

man först anser vara antagonist på grund av hoten om att ta protagonistens förstfödde barn. Om 

Bullerskaft egentligen är en antagonist kan dock diskuteras. Zipes behandlar detta när han 

undersöker Brenders omgjorda version av sagan.
27

 Brender har nämligen gjort en tolkning av  

berättelsen till Bullerskafts fördel. Trots hoten så hjälper Bullerskaft faktiskt protagonisten att 

överleva genom att spinna halm till guld. Han kommer helt enkelt till protagonistens undsättning: 

”'God kväll, mjölnarflicka! Varför gråter du så?' 'Ack' svarade flickan, 'jag ska spinna halm till 

guld, och jag vet inte hur man gör.' 'Vad ger du mig, om jag spinner den åt dig?' sa dvärgen” (s. 

121). Här kräver han alltså enbart betalning för sitt arbete. De två första gångerna har han 

egentligen heller ingenting att vinna, eftersom han besitter förmågan att skapa just guld och 

därför inte har något behov av de smycken han får som tack för hjälpen.  

 Som Zipes påpekar är det enda Bullerskaft egentligen vill ha mänsklig kontakt. Han visar 

aldrig några egentliga tendenser till ondska eller svartsjuka utan enbart denna vilja till närhet: 

”Nej, jag tar hellre en levande varelse än all världens skatter” (s. 124). Bullerskaft visar också 

barmhärtighet då han kommer för att hämta drottningens förstfödda barn som han blivit lovad: 

                                                           
27 Jack Zipes, Saga och samhälle -Den klassiska genren för barn och civilisationsprocessen, övers. Ingrid Mjöberg 

(Bromma, 1984), s. 83. 
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”Då började drottningen gråta och snyfta så att dvärgen kände medlidande. 'Du får tre dagar på 

dig, sa han. Om du innan dess kan säga mitt namn, ska du få behålla ditt barn'” (s. 124). Här ger 

han alltså drottningen en chans att behålla sitt barn, trots att han tidigare fått ett löfte av henne. 

Tatar påpekar också detta: ”He works hard to hold up his end of the bargain, shows genuine 

compassion when the queen regrets the agreement into which she has entered, and is prepared to 

add an escape clause to their contract even though he stands to gain nothing from it.”
28

 Slutsatsen 

är att Bullerskaft inte alls är en antagonist. Han kan snarare sen som någon slags hjälte eftersom 

det är tack vare honom som mjölnardottern överlever. Tatar menar att ”[i]n a world where fathers 

tell brazen lies about their daughters in order to merry them off, where marriages require 

prenuptial agreements that read like labor contracts, and where young girls agree to give up their 

first-born child in return for a favorable marriage, Rumpelstiltskin
29

 comes off rather well”.
30

  

      Kungen i sagan ligger närmare till hands att se som den egentliga antagonisten. Han hotar 

mjölnarflickan till döden om hon inte klarar av uppgiften hennes högmodiga pappa bedyrat att 

hon kan utföra: ”'Sätt dig nu och arbeta! Om du inte har hunnit spinna den här halmen till guld 

under natten och är färdig i morgon bittida, då måste du dö.'” (s. 121). Att kungen sedan låter 

mjölnardottern arbeta ytterligare två gånger med livet som insats, är ett tecken på kungens 

girighet och att vara girig i sagor tolkas aldrig som en bra kvalité hos en karaktär. Trots detta är 

det Bullerskaft som möter en hemsk död i slutet av sagan, något som är typiskt för 

antagonisterna. Mjölnardottern gifter sig snällt med kungen trots att denne hotat hennes liv. 

Kanske är det på grund av att Bullerskaft är den som möter antagonistdöden som det är så lätt att 

till en början kategorisera honom som en ond karaktär. En annan anledning till detta kan vara det 

faktum att Bullerskaft figurerar oftare i sagan än vad kungen gör. Kungen nämns bara i början av 

sagan och sedan vid de tillfällen som mjölnarflickan ska placeras i en ny kammare med halm. 

När sedan mjölnardottern blivit drottning närvarar kungen inte i sagan mer. Kungens lilla roll i 

sagan kan alltså vara en anledning till varför Bullerskaft av många blir klassad som antagonist. 

 

                                                           
28 Tatar, 1987, s. 127. 

29 Rumelstiltskin är namnet på Bullerskaft i den engelska översättningen. 

30 Tatar, 1987, s. 127. 



 

21 

  

2.3 Jämförande slutdiskussion 

Maria Tatar anser att det finns tre typer av onda karaktärer i Bröderna Grimms sagor.
31

 Dels är 

det gruppen ”monster” där också antagonister i djurskepnad och jättar placeras. Den andra 

gruppen består av människor som avviker från den sociala normen, till exempel rånare. Den 

tredje och sista gruppen, vilken också är den största, innefattar alla de kvinnliga antagonister vi 

finner i sagorna; häxor, styv- och svärmödrar och så vidare. Tatar menar alltså, vilket inte är 

svårt att hålla med om, att kvinnliga antagonister är den överlägset största gruppen i Grimms 

sagor. I gruppen av kvinnliga antagonister är det också lätt att se att det största antalet är  

styvmödrar. Kanske är en anledning till styvmödrarnas ständiga återkommande i Grimms sagor 

just det faktum att deras ondska står i en sådan stor kontrast till föreställningarna om moderlig 

kärlek. Tatar menar att ”[t]he many faces of maternal evil in fairy tales represent the obverse of 

all the positive qualities associate with mothers.”
32

 Vi finner alltså en parallell mellan dessa 

olikheter som blir mer skrämmande än till exempel ett monster som vi vet är helt och hållet 

uppdiktat. En annan tolkning kan vara en sensmoralisk sådan – kvinnor ska inte vara starka, 

självständiga, eller på något sätt bättre än mannen, då blir de straffade. Detta märks tydligt i 

sagor som till exempel ”Lilla bror och lilla syster” där styvmodern har tagit total kontroll över 

hushållet. Fadern är helt frånvarande och nämns aldrig under berättelsens gång. Här har alltså en 

kvinna kommit och tagit kontrollen över en mans barn och hus och senare också över en kungs 

liv då hon dödar hans fru (lilla syster) och lurar honom att tro att hennes egen dotter istället är 

drottningen. Både styvmodern och styvsystern straffas såklart i slutet med döden. I denna saga är 

detta också extra tydligt eftersom styvmodern har magiska krafter. Sådant som män inte kan 

mäta sig med måste alltså utrotas enligt Grimm. 

 Det finns flera manliga antagonister som är dolda eller inaktiva i dessa sagor. Män som vid 

en första läsning kanske inte alls anses vara antagonister, men som vid en närmre granskning 

faktiskt är det. Dessa karaktärer blir aldrig heller straffade i slutet av sagorna. Tatar utelämnar 

också dessa antagonister i sin gruppering. Den onda kungen i ”Bullerskaft” hör till exempel inte 

hemma i någon av grupperna. Han blir aldrig straffad för sina onda gärningar utan går istället 

därifrån som vinnare av en fru och ett barn. Här är alltså ett exempel på en dold antagonist – det 

                                                           
31 Tatar, 1987, s. 139. 

32  Ibid, s. 140. 
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är Bullerskaft som möter döden, inte den riktiga antagonisten, han får istället ett riktigt sagoslut. 

 De manliga antagonisterna är på ett sätt mer mångfacetterade än de kvinnliga – de är som 

sagt inte alltid uppenbara antagonister, utan döljer sig bakom de som vid en första anblick är de 

riktiga antagonisterna. De kvinnliga antagonisterna är dock alltid synliga och aktiva. Man kan 

fråga sig om det är för att dessa kvinnliga antagonister bryter mot normen om vad som är 

kvinnligt och manligt som de blir straffade i slutet av sagorna. De är alla starka kvinnor som tar 

vad de vill ha och som sagt är aktiva istället för att inneha den inbillade kvinnliga passiviteten. 

Dessa kvinnor blir alltså genom sin styrka förmanligade, något som verkar vara oacceptabelt då 

de alltid dör i slutet. Jennifer Waelti-Walters gör en tolkning av varför sagornas starka kvinnor, 

som nästan uteslutande är antagonister, möter dessa öden: “She is aware of what she wants and 

able to get it – and for this she is punished at the end of the story because she is not an acceptable 

model in a male-oriented society. Too independent and capable, she is a potential threat and must 

be suppressed.”
33

 Här återfinns tydliga exempel på det Hirdman beskriver som dikotomi
34

 – det 

kvinnliga får inte blandas ihop med det manliga. Det finns dock undantag när det kommer till 

detta. I ”Askungen” straffas aldrig styvmodern trots att hon har en mycket förmanligad roll: det 

är hon som råder i hushållet och mannens egen dotter blir förlöjligad av henne. Hon borde enligt 

denna teori vara den som blir bestraffad eftersom hon är kvinna och starkare än mannen i 

hushållet. Istället blir hennes öde inte avslöjat och läsaren får aldrig veta vart hon tar vägen. I 

”De tre ormbladen” tycks dock kvinnan vara svagare än mannen eftersom endast hon påverkas 

av ormbladen. Styrkan som här ligger hos mannen skiljer sig dock från de starka kvinnor som 

tidigare beskrivits – hos dem handlar det om viljestyrka och ett psykiskt överläge gentemot 

mannen och i ”De tre ormbladen” tycks styrkan istället ligga i den fysiska sfären, där männen är 

självklara vinnare. 

 Denna tolkning kan också jämföras med Bottigheimers diskussion om språkmönster i 

Bröderna Grimms sagor.
35

 Tal i sagorna är nämligen oftast tilldelade manliga karaktärer och 

antagonister. De kvinnor som har repliker och talar med andra karaktärer är till stor del 

antagonister. Att tala som kvinna tycks alltså vara något som förknippas med ondska. Som 

                                                           
33 Jennifer Waelti-Walters, Fairy Tales and the Female Imagination (Montreal, 1982), s. 81. 

34 Hirdman, 1997, s. 404. 

35 Bottigheimer, “Patterns of speech”, Grimm's Bad Girls and Bold Boys – the Moral and Social Vision of the Tales 

(New Haven and London, 1987), s. 51-56. 
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Bottigheimer nämner är ett exempel på detta sagan ”De tre ormbladen” där prinsessan har 

repliker först efter att hon blivit ond.
36

 Innan dess har hon en replik som dock verkar vara något 

hon säger till sig själv eller snarare en tankegång då hon inte talar till någon annan karaktär: 

”Hon hade angivit ett löfte att till sin herre och man aldrig taga någon som inte lovade att låta sig 

begravas levande tillsammans med henne, ifall hon skulle dö först. 'Om han verkligen älskar 

mig', sa hon, 'vad har han då för glädje av livet i fortsättningen?'”(s. 39). När hon sedan blivit 

ond har hon flera repliker. Dessutom ger hon i det närmaste en befallning till en man – 

skepparen: ”Nu far vi hem och säger att han har dött under resan” (s. 42). En tolkning av detta är 

alltså att kvinnor inte ska tala och då framförallt inte ge befallningar till män. Sensmoralen är 

tydlig då kvinnan blir straffad med döden i slutet. Även i ”Askungen” finns det exempel på detta 

med kvinnors tal och den ondska det förknippas med – de onda styvsystrarna och styvmodern 

har flera repliker under sagans gång. Askungen däremot har endast en (förutom de gånger hon 

sjunger för det magiska trädet) och det är efter att hennes far ställer henne en direkt fråga: ”'Men 

du då, Askunge, sa han, vad vill du ha?' 'Far, sa hon, den första kvist som slår mot din hatt på 

hemvägen, den ska du bryta åt mig” (s. 58). Bottigheimer påpekar att: ”Silent at the ball, 

speechless among the ashes, mute when trying on the tiny slipper, Cinderella endures the barbs 

an jibes of her loquacious and delinquent stepsisters.”
37

 Goda kvinnor ska enligt sagorna inte tala 

alls. Tal anses alltså vara något manligt och de kvinnor som tar för sig av detta manliga straffas i 

sagans slut.  

 Magi är en vanligt förekommande företeelse i folksagor. Dock är det endast i en av i denna 

uppsats analyserade sagor vi finner en antagonist som innehar magisk kraft. Häxan i ”Lille bror 

och lilla syster” står som ensam representant för utövandet av trolldom, de resterande 

antagonisterna är ”vanliga” människor. Att kvinnor oftare än män behärskar magi visar sig inte 

bara i detta urval av sagor, utan i sagor i allmänhet. Ordet häxa har också en mycket mer negativ 

klang än dess manliga motsvarighet trollkarl. Detta är också något som kan kopplas samman 

med synen på kvinnlig styrka. Har kvinnor en färdighet som på något sätt kan övervinna 

mannens, blir denna kvinna utpekad som ond. Också här har vi alltså ett exempel på hur män 

enligt sagorna handskas med kvinnlig styrka – för att inte förlora makten döms starka kvinnor till 

                                                           
36 Bottigheimer, 1987, s. 55. 

37  Ibid,  s. 53. 
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döden eftersom styrka och kvinnor resulterar i ondska. 

 I sagan om Bullerskaft är det den hjälpsamma dvärgen som i slutet möter döden. Kungen 

kommer ostraffat undan och får dessutom en fru och ett barn. En tolkning är att klassamhället 

påverkar detta: kungen är överklass (och man dessutom) som alltså inte förtjänar att dö i slutet av 

berättelsen trots hans ondskefulla handlingar. Detta kan dock jämföras med ”Djävulens tre 

guldhår” där en kung faktiskt straffas för sina onda handlingar. Anmärkningsvärt är dock att han 

inte straffas med döden, som de (med undantag från Askungens styvmor och styvsystrar) 

kvinnliga antagonisterna gör. Denna kung har faktiskt en chans att komma undan sitt straff. Lille 

bror och lilla systers styvmor och styvsyster och prinsessan i ”De tre guldbladen”, går alla 

fruktansvärda dödsstraff till mötes. Att styvmodern i ”Askungen” kommer undan ostraffat och 

att styvsystrarna endast blir blinda i slutet av sagan, tycks vara ett undantag från regeln. Enligt 

Tatar är som sagt anledningen till att styvmodern kommer undan även motiverad – hon blir inte 

straffad eftersom sagan riktar in sig på unga flickors opassande beteende.
38

  

 

2.3.1 Antagonisterna i relation till protagonisterna 

Alla antagonister i de sex sagorna har någon slags relation till protagonisterna, vare sig de är 

kvinnor eller män (detta om kungen i ”Bullerskaft” är den verkliga antagonisten och inte 

Bullerskaft själv). Dock finns det vissa skillnader i hur dessa relationer gestaltas och också hur 

viktiga de är för sagan. Den relation som avviker från mönstret i berättelser om svär- och 

styvföräldrar är relationen mellan kungen och hans svärson i ”Djävulens tre guldhår”. Där har vi, 

i likhet med de många styvmödrarna, en ond svärfar. Dock belyses inte denna relation alls under 

sagans gång, som de i hög grad gör i berättelserna om onda svär- och styvmödrar. Den enda 

gången det står tydligt utskrivet att kungen och pojken har denna relation, är alldeles i slutet av 

sagan: ”Men säg mig, käre svärson, var någonstans finns det så mycket guld?” (s. 78). I resten av 

sagan benämns karaktärerna enbart som ”kungen” och ”pojken”. Detta är en stor skillnad mot de 

styvmorsberättelser som tagits upp i denna uppsats. I Askungen benämns antagonisterna endast 

några få gånger som något annat är styvmor eller styvsystrar. Detta sker i början av sagan när 

antagonisterna först presenteras: ”Den nya frun förde med sig två döttrar till huset” (s. 57). I 

resten av sagan benämns karaktärerna nästan alltid som ”styvmor” och ”styvsystrar”. I ”Lille 
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bror och Lilla syster” har antagonisten fått två benämningar, ”styvmodern” och ”häxan”. Dessa 

varvas om vart annat under berättelsens gång. Trots att styvmodern här har en annan beteckning, 

belyses relationen till barnen i lika stor utsträckning som den gör i ”Askungen”. I dessa sagor har 

relationen också en viktig funktion – styvmödrarna inkräktar i barnens trygga hemmamiljö, eller 

som Tatar menar: ”[a]s alien intruders, they disturb the harmony among blood relations.”
39

 

 Denna inkräktarfunktion som styvmödrarna innehar, innebär alltså att relationen mellan 

protagonist och antagonist måste belysas. Att rollen som inkräktare på protagonistens hemarena 

innehas av kvinnor är antagligen ingen slump. Dessa antagonister ses ofta som de mest 

skräckinjagande och varför då inte tilldela den rollen till kvinnorna? De kvinnliga antagonisterna 

som intar protagonisternas hem, kan nämligen tolkas som mycket mer ondskefulla än de män 

som på andra sätt står i vägen för protagonisterna. Här inkräktas nämligen det ställe där 

protagonisten ska känna trygghet, samhörighet och kärlek. Hemmet är det ställe där 

protagonisterna egentligen ska regera. Kvinnorna står också enligt gamla normer som en symbol 

och grundpelare för familjen, något som gör kvinnorna tacksamma att använda i rollen som 

inkräktare för att skapa kontrast.  

 I den enda sagan där en man innehar rollen som svärförälder är hans funktion en annan. I 

”Djävulens tre guldhår” står kungen i vägen för kärleken mellan pojken och prinsessan, vilket 

gör att relationen mellan protagonist och antagonist inte behöver belysas i lika hög grad. Även 

om det är kungen som skiljer protagonisten från hans biologiska föräldrar, sker detta inte på 

samma sätt som de traditionella styvmorssagorna. Kungen inkräktar inte protagonistens hem på 

samma sätt – han ersätter ingen av föräldrarna. 

 Ännu en skillnad mellan de kvinnliga och manliga antagonisterna är protagonisternas vetskap 

om deras ondska. De kvinnliga antagonisterna är i två av de sagor som analyserats uppenbart 

onda i protagonisternas ögon. I sagan om ”Lilla bror och lilla syster” uttrycks detta redan i de 

första meningarna: ”Lilla bror tog sin lilla systers han och sa: 'Sedan mor dog har vi inte haft en 

glad stund. Styvmorslår oss varje dag […]'” (s. 26). Även i ”Askungen” påvisas protagonistens 

vetskap om styvmodern och styvsystrarnas ondska redan på första sidan: ”Den nya frun förde 

med sig två döttrar till huset. Deras ansikten såg så vackra och ljusa ut, men deras hjärtan var 

fula och svarta. Nu började en svår tid för det stackars styvbarnet” (s. 57). Det är endast ”De tre 
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ormbladen” som avviker från mönstret då protagonisten aldrig inser att prinsessan är ond förrän 

hon mördar honom. Denna saga skiljer sig dock från de andra sagorna i det avseende att 

prinsessan aldrig föds som ond utan snarare förvandlas till det. De manliga antagonisterna, till 

skillnad från de kvinnliga, upplevs dock inte som onda av protagonisterna till en början eller 

aldrig under sagans gång, detta trots att de ofta äger någon slags inneboende ondska. I ”Den 

sjungande benknotan” har protagonisten inga misstankar om sin brors ondska förrän han i slutet 

av sagan blir mördad av honom. Även i ”Djävulens tre guldhår” har protagonisten till en början 

ingen vetskap om att kungen är ond. Pojken vet heller inte att det är kungen som skiljt honom 

från hans biologiska föräldrar genom onda handlingar: 

 

 Kungen hade ett elakt hjärta och han blev uppretad av spådomen. Han gick till föräldrarna och låtsades vara 

 vänlig. 

 – Ni, fattiga människor, sa han, ge mig barnet, så ska jag ta hand om det. 

 [---] Kungen lade barnet i en ask och red vidare, tills han kom till ett djupt vatten. Då kastade han i asken och 

 tänkte att nu hade han hjälpt sin dotter undan den oönskade friaren (s. 70). 

 

Pojken har heller ingen vetskap om vad den onde kungen har skrivit i det brev han ska lämna till 

drottningen: 

  

 En gång råkade kungen komma in i kvarnen under ett oväder. Han frågade mjölnarfolket om den stora pojken 

 var deras son. 

 – Nej, han är ett hittebarn, svarade de. För fjorton år sedan kom han seglande till kvarndammen i en ask, och 

 drängen drog upp honom ur vattnet. 

 Då begrep kungen att det inte kunde vara någon annan är lyckobarnet – det barn som han hade kastat i vattnet. 

 – Gott folk, sade han, skulle inte pojken kunna få gå med ett brev till drottningen? [---] 

 Då skrev kungen ett brev till drottningen, och där stod det: 

 ”Pojken som lämnar fram denna skrivelse skall omedelbart dödas och begravas [---]” (s. 71). 

 

Den enda gången pojken kan ana att kungen är ond är alltså när han skickas iväg till helvetet, 

detta trots att kungen innan dess har försökt att göra sig av med pojken två gånger. 

 I ”Bullerskaft” är det tydligt att protagonisten aldrig uppfattar kungen som ond eftersom hon 

gifter sig och skaffar barn med honom: ”På morgonen kom kungen, allt var som han hade önskat, 

och han ställde till bröllop, och mjölnardottern blev drottning. När ett år gått, födde hon ett 
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vackert barn till världen, och på dvärgen hade hon inte en tanke”(s. 123). Denna skillnad mellan 

de kvinnliga och manliga antagonisternas uppvisande av sin ondska visar på en skillnad av list 

mellan könen. Männen döljer sin ondska för att senare ta vad de vill ha från protagonisten – i 

”Den sjungande benknotan” är det extra tydligt då brodern visar sin ondska först när han har 

chansen att vinna någonting på det:  

 

 När de var mitt över vattnet slog han till brodern bakifrån så att han störtade ner och slog ihjäl sig. Sedan 

 begravde han honom under bron. Han tog svinet och bar det till kungen och påstod att han hade dödat det, och 

 han fick därefter kungadottern till gemål (s. 68). 

 

Kvinnorna däremot utger sig sällan eller aldrig för att vara något annat än vad de faktiskt är – 

antagonister. Detta gör också att de inte på samma sätt kan lura till sig det de vill ha.  

 

2.3.2 Motiv och sensmoral 

Motiven till varför antagonisterna är onda eller utför onda gärningar varierar i sagorna. De 

kvinnliga antagonisternas motiv handlar övervägande om avundsjuka eller om att driva ut barnen 

ur deras hem för att sedan kunna verka där själva eller tillsammans med deras far. Båda dessa 

motiv återfinns i ”Askungen” och ”Lille bror och lilla syster”. I sagorna med manliga 

antagonister finns ett exempel på avundsjuka i ”Den sjungande benknotan” men aldrig motivet 

att vilja driva ut barn. De manliga antagonisterna drivs istället av girighet eller helt enkelt en 

inneboende ondska som innebär att motiven är svåra att utläsa eller helt saknas. I ”Djävulens tre 

guldhår” tycks motiv exempelvis saknas – den onda kungen drivs enbart av ett ont hjärta. Detta 

kan vi också se exempel på hos en kvinnlig antagonist, nämligen styvmodern i ”Lille bror och 

lilla syster”. Styvmodern i sagan handlar dock inte enbart enligt sitt onda hjärta utan har också 

två gånger motiv till sina handlingar, något som kungen i ”Djävulens tre guldhår” som sagt 

saknar. Att bli ”uppretad av spådomen” (s. 70) anses inte vara ett motiv till ondska. 

 Skillnaderna mellan kvinnliga och manliga antagonisters bärande av ondska kan efter denna 

analys tyckas ligga i sensmoralen i sagorna. Då det förekommer kvinnliga antagonister riktar sig 

sensmoralen till just kvinnor – kvinnor ska vara undergivna männen för att vara goda kvinnor. 

Detta märks tydligt till exempel i protagonisternas brist på respektive antagonisternas många 
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repliker. I de sagor som har en manlig antagonist, verkar dock lärdomen som utläses av sagorna 

vara riktad till alla, män som kvinnor. I dessa sagor får vi lära oss att brott aldrig lönar sig, att 

avundsjuka är en synd och att det goda alltid segrar. Dessa lärdomar finns givetvis också att 

utläsa i de sagor där kvinnliga antagonister figurerar, men i dem återfinns som sagt ytterligare en 

lärdom riktad enbart mot kvinnor. 

 

3. Avslutning 

3.1 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att med en genusmedveten analys hitta skillnader och likheter 

mellan de manliga och kvinnliga antagonisterna i Bröderna Grimms sagor. I dessa sagor är 

antalet kvinnliga antagonister betydligt större än antalet manliga. Anledningarna till att det är på 

det sättet kan vara många. En tolkning är att de många och onda styvmödrarna som figurerar i 

folksagorna är en sådan kontrast till den moderskärlek vi vanligtvis är vana vid. Denna kontrast 

skapar då en bild av ondska som stannar kvar hos läsarna. En annan teori om varför kvinnliga 

antagonister är så pass vanliga belyser genusordningen. Sagorna påvisar här en tydlig bild av hur 

kvinnor ska uppföra sig. En kvinna ska enligt sagorna varken tala eller på något sätt vara starkare 

än mannen. Om hon trots allt är det, karakteriseras hon som en ond kvinna och straffas därför, 

oftast med döden i slutet av sagan. I detta fall är anledningen till mängden kvinnliga antagonister 

alltså en sensmoralisk sådan. 

 De sagor som här har analyserats har varierande typer av antagonister, trots att mönster kan 

hittas mellan några av dem. I både ”Lille bror och lilla syster” och ”Askungen” finner vi en ond 

styvmor samt styvsystrar. De utför i båda sagorna misshandel mot de icke biologiska barnen, 

även om misshandeln i ”Askungen” är psykisk och i ”Lille bror och lilla syster” fysisk. 

Antagonisten i ”De tre ormbladen” bryter dock mot detta mönster då kvinnan för det första är en 

brud och för det andra inte är ond från början av berättelsen. Där styvmorsmotivet och 

avundsjuka som motiv ständigt återkommer bland de kvinnliga antagonisterna, är de manliga 

karaktärerna mer varierade och originella. Bland de manliga antagonisterna har vi i ”Den 

sjungande benknotan” en bror som agerar utifrån sin avundsjuka, i ”Djävulens tre guldhår” en 

kung som enbart handlar utifrån sitt onda hjärta och i ”Bullerskaft” en antagonist som agerar 



 

29 

  

utifrån sin girighet och som gömmer sig bakom Bullerskaft som först anses vara den verklige 

antagonisten. Här ser vi alltså ett exempel på hur olika motiven är för ondskan hos de manliga 

antagonisterna jämfört med de kvinnliga antagonisterna. 

 Styvmorsmotivet är som sagt vanligt i sagorna, medan manliga svär- och styvföräldrar är 

sällsynta. I de ovan analyserade sagorna förekommer endast en svärfar vars relation till 

svärsonen inte alls belyses i lika hög grad som i de kvinnliga fallen. Styvmödrarnas relation till 

protagonisterna är viktiga för sagan eftersom de har funktionen av att utgöra ett hot i hemmet och 

påpekas därför ständigt. Detta är antagligen också skälet till svärfaderns relation till 

protagonisten inte belyses på samma sätt – deras relation till varandra är egentligen inte viktig 

för antagonistens funktion i sagan. Alla antagonister i de analyserade sagorna, manliga som 

kvinnliga, har dock någon slags relation till varandra. 
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