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1. Inledning 
 

Bakgrund: 

Sedan urminnes tider har människor använt sig av mytologi och sagor för att förklara hur 

världen fungerar, hur människor ska bete sig mot varandra, och förhålla sig till sin omvärld. 

   De senaste åren har intresset för folksagor och folktro ökat i både Japan och Sverige.1 Detta 

tar sig uttryck på olika sätt. Till exempel har varelser från japansk folktro som yōkai och 

mindre gudar börjat dyka upp allt oftare i japansk anime.2  Det har även gjorts 

efterforskningar om yōkai av International Research Center of Japanese Studies under senare 

                                                           
1 Kawai, Hayao, Mukashibanashi to nihonjin no kokoro (昔話と日本人の心), Tōkyō: Iwanami Shoten, 

1982 

2 Yōkai är diverse oknytt och andar liknande t.ex. svenska näcken och skogsrået. Anime är japanska 

animerade serier. 
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år, något man kan läsa om på deras hemsida som finns tillgänglig på både engelska och 

japanska.3 

   I Sverige kan man se det ökande intresset på till exempel en ny TV-serie vid namn 

Jordskott, som handlar om diverse väsen och oknytt i den svenska urskogen i ett modernt 

sammanhang. Andra exempel på folksagor som börjat dyka upp i populärkultur är den 

japanska sagan Taketori monogatari, Sagan om Bambuhuggaren, som nyligen filmatiserats av 

Studio Ghibli, en välkänd och respekterad japansk animationstudio. 

   I Mukashibanashi – Nihonjin no kokoro no furusato [Folksagor – Japanernas hjärtas 

ursprung] diskuterar författaren Sakurai Tokutarō anledningen till att folksagorna börjat öka i 

popularitet igen. Boken skrevs 1972, vilket tyder på att detta är något som pågått under en 

längre tid. Sakurai anser att det ökade intresset för folksagor kommer sig av det ökade 

intresset för folklore i allmänhet som svepte över Japan när boken skrevs. Han tror att det är 

det allt mer ökande inflytandet från omvärlden, och mer specifikt väst, som gör att japanerna 

mer och mer börjar söka sina rötter, det äkta japanska. Folklore har alltid haft starka 

kopplingar till så kallade nationella identiteter, och eftersom folksagor är en del av folklore är 

Sakurai säker på att det är detta sökande efter äkta japanskhet som orsakat det ökande 

intresset, inte bara för folklore i allmänhet, utan också mer specifikt folksagor.4 

   I globaliseringens tid är det kanske alltså helt naturligt att intresset för folklore och därmed 

folksagor återkommer, inte bara i Japan, utan även i andra delar av världen, som i Sverige.  

   I sagor, och då speciellt i folksagor, som jag kommer att fokusera på i den här uppsatsen, 

kan det alltså med hjälp av analys gå att förstå mer om människorna som levde under tiden 

som dessa sagor uppstod och berättades, exempelvis på grund av att motiv och teman kan 

spegla värderingar. Den största skillnaden mellan en saga och en folksaga är att sagan har en 

tydlig upphovsman, en författare. En folksaga ska ha förts vidare av en muntlig tradition, och 

har oklar upphovsman; den ska ha formats av folket.5 Så här definierar Nationalencyklopedin 

folksaga: 

folksaga, den kategori inom den muntliga, traditionella prosafolkdikten 

(jämför folkdiktning) som främst har underhållande funktion och vars innehåll 

betraktats som osannolikt och diktat. 

                                                           
3 http://www.nichibun.ac.jp/en/  
4 Sakurai, Tokutarō, Mukashibanashi – Nihonjin no kokoro no furusato (昔話－日本人の心のふるさと), 

Tōkyō: Kaitei-ban, (1972)1979, kapitel 1 

5 Anteckningar från föreläsning i Folklore på Stockholms Universitet, vt. 15 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkdiktning
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Den muntliga aspekten är alltså viktig. 

   Syftet med den här uppsatsen är att identifiera skillnader och likheter i struktur, motiv, 

teman och värderingar i tre utvalda japanska och lika många svenska folksagor, för att sedan 

jämföra dessa. De sagor jag valt ut är Issun Bōshi [Entums-pojken], Sarukani Gassen [Apans 

och krabbans bråk], och Kasajizō [Stråhattarna och jizō-statyerna] från Japan, och Pojken som 

åt ikapp med jätten, Det svarta skrinet och det röda, samt Lille Prick som är svenska 

folksagor. Dessa sagor har jag valt baserat på tillgänglighet och relevans. Det fanns ett 

förvånande litet urval av äkta folksagor tillgängliga, och med det i åtanke valde jag tre 

svenska som var så olika varandra som möjligt, och på samma vis valde jag de japanska för 

att uppnå en större variation. Allt eftersom arbetet fortgick uppdagades dock ett flertal 

folksagor som inte synts under det initiala sökandet, och flera av dessa har använts i arbetet, 

om än inte analyserats med samma djup som de utvalda sex. 

   Anledningen att använder mig av just folksagor för den här uppsatsen är att de formats 

under längre tid av olika berättare, till skillnad från vanliga sagor som skrivits av en enda 

författare. Detta gör att jag anser dem vara bättre lämpade att visa på värderingar som gäller 

inte bara individer, utan även samhällen. Utöver sagorna har jag också genomfört och 

använder mig av intervjuer. 

Forskningsfråga: 

”Vilka likheter och skillnader går att utläsa från ett urval av japanska och svenska folksagor 

vad gäller struktur, tema, och motiv?” 

 För att ta reda på detta kommer tre japanska och tre svenska folksagor att användas med hjälp 

av en litteraturvetenskaplig analysmodell. Jag har också intervjuat tre japanska och tre 

svenska ungdomar om folksagor, bland annat om vilka de hört under sin uppväxt och om de 

har tänkt på värderingarna i dessa.  

Hypotes 

Jag tror att det under projektets gång kommer visa sig att det finns mycket gemensamma 

punkter hos folksagorna från de två olika kulturerna.  

2. Teorier, Material, och Metod 

Jag kommer i den här uppsatsen att referera till forskning inom det akademiska fältet 

komparativ mytologi, där myter från olika delar av världen jämförs och diskuteras i syfte att 

finna gemensamma nämnare och grunder, samt försöka ta reda på hur de har uppkommit. För 
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arbetet används komparativ metod, men också strukturalistisk teoribildning. Studerande av 

folksagor förekommer inom ett stort antal fält, det verkar däremot såvitt jag under arbetet med 

uppsatsen märkt inte finnas något fält helt ämnat till studerandet av folksagor. Exempel på 

områden där folksagor kan användas är inom psykologin; där man ofta använder sig av 

folksagor och myter när Jungs teori om ett kollektivt undermedvetande diskuteras, något som 

tas upp senare i uppsatsen. Folksagor används även inom litteraturvetenskapen.  

   Inför arbetet sökte jag också efter existerande forskning om de folksagor jag valt, men jag 

har inte hittat något i mitt material. 

   I uppsatsen används för en alternativ analysmetod även en nedkokad version av Vladimir 

Propps 31 sagoelement som finns i en PDF-fil tillgänglig på nätet vid namn About Folk Tales.  

   I boken The Power of Myth, där en forskare inom komparativ mytologi, Joseph Campbell, 

och journalisten Bill Moyers diskuterar mytologins betydelse i samhällen och för individer, 

diskuterar Campbell och Moyers bland annat hur gemensamma teman och symboler dyker 

upp i världens olika mytologier.  

Moyers: So the stories may take the same universal theme but apply it 

differently, depending on the account of the people who are speaking? 

Campbell: Oh, yes. If you were not alert to the parallel themes, you perhaps 

would think that they are quite different stories, but they’re not.6 

Campbell arbetar främst inom så kallad komparativ mytologi, där olika mytologier jämförs i 

syfte att hitta gemensamma nämnare. Han anser att mytologierna är uppbyggda av i stort sett 

samma beståndsdelar världen över men tar sig olika former i olika kulturer. I The Power of 

Myth diskuteras även mytologins betydelse för människor. 

Campbell: But there is a fourth foundation of myth, and this is the one I think 

everyone must try to relate to – and that is the pedagogical function, of how to 

live a human lifetime under any circumstances. Myth can teach us that.7 

Campbell anser alltså att mytologi spelar stor roll i att hjälpa människor tolka världen och sina 

liv. I boken diskuterar han mytologi, inte just folksagor, men då folksagorna uppstod under en 

tid då mytologin hade ett starkare fäste i vardagen och samhället är folksagorna starkt knutna 

till ämnet. Det gör att jag anser den komparativa mytologins tanke om gemensamma 

                                                           
6 Campbell, Joseph och Moyers, Bill, The Power of Myth, New York: Doubleday, 1991, s.14 

7 The Power of Myth, s.39 
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grundläggande teman och berättelser i myter runt om i världen till viss del även bör kunna 

appliceras på folksagor. Det är något som förhoppningsvis visar sig under den här 

undersökningen och komparativa analysen. I boken The Interpretation of Fairy Tales av 

Marie-Louise von Franz diskuteras liknande ämnen, men då med fokus på sagor istället för 

myter.  

   ”Fairy tales are the purest and simplest expression of collective unconcious psychic 

process”, menar von Franz.8  

After working for many years in the field, I have come to the conclusion that all 

fairy tales endeavor to describe one and the same psychic fact, but a fact so 

complex and far-reaching and so different for us to realize in all its different 

aspects that hundreds and thousands of repetitions with a musician’s variation are 

needed until this fact is delivered into consciousness, and even then the theme is 

not exhausted.9 

De sex sagor som utgör stommen av uppsatsen kommer främst att användas för analys av 

strukturen som sådan. För att se om folksagorna från de olika länderna har liknande struktur 

kommer jag att använda mig av en enkel formel från boken The Interpretation of Fairy Tales, 

där en saga delas upp i fyra delar. Dessa är: 

   Exposition: Var är vi? När är vi? (ex. Det var en gång i ett land långt borta…)  

   Introduktion till problem: Situationen (ex. Kungen var orolig för att prinsessan aldrig 

log…)  

   Perepetia: Upp- och nergångar i historien, kan vara lång eller kort (Först försökte riddare 

#1… Kungen började tappa tålamodet, men då…) 

   Klimax, lysis: Slutresultat (ex. sedan gifte sig bondpojken med prinsessan, blev kung, och 

så levde de lyckliga i alla sina dagar.)10 

   För att genomföra analyserna används boken The Interpretation of Fairy Tales av Marie-

Louise von Franz, som är baserad på Jungiansk teori, och en modifierad version av Vladimir 

Propps 31 element.   

   Under efterforskningarna genomfördes ett mindre antal intervjuer om folksagor med tre 

svenskar och tre japaner. Dessa intervjuer var planerade för att diskutera värderingar i 

                                                           
8 von Franz, Marie-Louise, The interpretation of Fairy Tales, Boston: Shambhala Publications, 1996, s. 1 

9 The Interpretation of Fairy Tales, s.2 
10 The Interpretation of Fairy Tales, s.39 
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folksagorna, vilket dock visade sig svårare än väntat då informanterna inte hade tillräckligt 

mycket kunskap och tankar om folksagor för att intervjuerna skulle kunna användas på det 

planerade sättet. Detta gjorde att dessa inte kommer att spela en lika stor roll i uppsatsen som 

det först var tänkt, dock framkom en del intressant information som kommer att användas. 

   För intervjuerna valdes tre svenska och tre japanska ungdomar i tjugo-årsåldern, både män 

och kvinnor. Jag använde mig av unga vuxna eftersom jag beräknade att de skulle vara 

tillräckligt unga för att minnas sagor och sin barndom tydligt, men tillräckligt vuxna för att ha 

haft möjlighet att tänka kring värderingar och med ett mer analytiskt tankesätt. För att hitta 

personer villiga att diskutera ämnet för det här arbetet lades en annons upp på sociala medier 

där informanter efterlyses. De svar som kom in räckte till det planerade, det vill säga ett 

mindre antal intervjuer där värderingar och sagornas betydelse skulle diskuteras. Detta gick 

dock inte som önskat, det hade förmodligen gått bättre om det hade funnits ett större urval och 

om det i förhand hade kontrollerats att de utvalda hade den förkunskap som krävdes. 

   Ett annat problem som uppstod gällande urval var själva folksagorna, som ju är stommen i 

uppsatsen. Många av de sagor jag hade planerat att använda visade sig inte vara folksagor 

trots allt, att hitta faktiska folksagor visade sig vara svårare än väntat. Svenska folksagor gick 

att få tag på i tryckt format utan större problem, men att hitta japanska folksagor i bokform 

visade sig vara svårt. Vid fältarbete i Japan under mars månad visade det sig att det inte fanns 

någon relevant litteratur på japanska för sagorna att hitta hos de bokhandlare som besöktes. 

Jag har därför använt mig av en japansk hemsida, hukumusume.com, som är menad att 

tillgängliggöra japanska folksagor på japanska för allmänheten.  

   På grund av uppsatsens omfång fanns endast möjlighet att gå in på djupet på sex folksagor, 

men även andra kommer att användas i arbetet, då det blir svårt att se gemensamma teman 

och motiv i så få som sex. Därför kommer även ett större antal folksagor och också vanliga 

sagor tas upp, eftersom motiv som används i folksagor ofta även dyker upp i vanliga sagor, 

och jag kommer att ta upp motiv och teman även från dessa även om jag bara går in på djupet 

på mina utvalda. De sex utvalda verken kommer jag även utgå ifrån då folksagornas struktur i 

de två länderna diskuteras. 

Något som kom upp under mina intervjuer var att japanska föräldrar under senare år börjat 

protestera mot sagor där oni, en ofta ond varelse inom japansk mytologi, blir besegrade och 

dödade av hjälten, eftersom man nu tycker synd om oni och dess familj. Även Campbell tar 

upp de skiften i värderingar som kan komma att påverka, och kanske bör påverka, historier 

som lever vidare genom tiderna, folksaga som myt: 
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Campbell: On this immediate level of life and structure, myths offer life models. 

But the models have to be appropriate to the time in which you’re living and our 

time has changed so fast that what was appropriate fifty years ago is not proper 

today. The virtues of the past are the vices of today.11 

Det har forskats en hel del inom komparativ mytologi, och forskarna verkar vara överens om 

att världens olika mytologier har för mycket gemensamt för att det ska kunna vara en slump. 

Det var efter att ha läst om detta jag började fundera över folksagor. Om folksagor uppstått 

från folk som levde med mytologi som guide, bör även folksagor från olika kulturer vara lika.  

   För teman använder jag mig bland annat av en PDF-fil från boken About Folktales.12 För 

exempel på motiv används en hemsida med litterära och folkloristiska resurser för lärare.13 

Viktiga begrepp och ord: 

Folksaga – En saga som först vidare muntligt under lång tid utan tydlig upphovsman. 

Myt – Berättelse om gudomligheter, världens skapelse och undergång, och mänskligheten.14  

Tema - Kan formuleras som en grundtanke eller bärande idé i en text och formuleras ofta 

utifrån en specifik tolkning av innehåll och budskap.15  

Motiv – Kan ses som återkommande typsituationer, bilder, handlingar och roller som bidrar 

till temat i en saga.16 

3. Sagorna: 

 

Issun Bōshi (Japan) 

Issun Bōshi handlar om ett gammalt par som önskar sig ett barn. De ber till högre krafter om 

att få ett barn, även om det så vore så litet som en tumme. Det är också vad de får, och de 

döper barnet till Issun Bōshi (ungefär en-tumspojken). Pojken växer upp och bestämmer sig 

för att bege sig till huvudstaden för att söka lyckan. Han får en teskål av sin mor som han 

använder som båt, och en nål till svärd av sin far. I huvudstaden ber han om anställning hos 

den allra förnämaste familjen i staden och får bli sällskap till den unga prinsessan. En dag när 

de är ute blir de attackerade av oni (troll-liknande varelser i japansk folktro). Trots sin storlek 

                                                           
11 The Power of Myth, s.16 
12 http://fc.nghf.dk/~mjo/eng/Analysis%20of%20Fairy%20Tales1.PDF 
13 http://users.rcn.com/cajs/Caporushes/Fairy.html 24/5-15 
14 Nationalencyklopedins hemsida 26/4-15 
15 http://larare.at/svenska/ordlistor/litteraturvetenskapliga_begrepp.html#t 26/4-15 
16 http://literarydevices.net/motif/ 
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försvarar Issun Bōshi prinsessan med sitt nålsvärd och driver de två oni på flykt. Under 

flykten tappar dessa ett magiskt föremål med förmågan att skänka en önskan till den som 

innehar det. Issun Bōshi ber prinsessan önska att han ska bli normalstor, vilket hon gör, och 

han växer och blir en lång och ståtlig man. Han gifter sig sedan med prinsessan, jobbar hårt, 

och lever lycklig i alla sina dagar. 

Motiv: Gammalt barnlöst par, ovanligt barn, tre föremål (skål, nål, önskeföremål), omänsklig 

fiende, prinsessa 

Sensmoral: Om man gör sitt bästa efter sina förutsättningar slutar allt väl.  

Sarukani Gassen (Japan) 

Sarukani Gassen handlar om en apa och en krabba. Apan vill ha krabbans risboll, och byter 

till sig den i utbyte mot en kaki som snabbt ska växa till ett träd fullt med frukt.17 Krabban 

planterar sin kaki och sjunger en ramsa som får fröet att gro mycket snabbt – hayaku me wo 

dase, kaki no tane, visa dina knoppar snabbt, du kaki-frö! - men när trädet väl börjar bära 

frukt kan krabban inte nå den.18 Apan erbjuder sig då att hämta ner frukten åt krabban, men 

sätter sig istället själv i trädet och äter upp all mogen frukt, samt slänger den omogna hårda 

frukten på krabban som blir ledsen. Väl hemma berättar krabban om händelsen för sina 

djurvänner, som kokar ihop en plan och hämnas på apan, vilket de gör på ett våldsamt sätt. 

Apan lovar att sluta vara elak mot krabban och efter det blir de alla goda vänner.  

Motiv: Skojare, naiv och godhjärtad, många tillsammans är starka, hämnd 

Sensmoral: Om man är elak bemöts man med elakhet, ensam är svag 

 

Kasajizō (Japan) 

Kasajizō handlar om ett fattigt gammalt par en snöig nyårsafton. De har gjort fem stråhattar 

att sälja i staden för att kunna köpa mochi till nyår, och gubben ger sig av in mot staden för att 

sälja dem.19 På vägen ser han dock sex jizō-statyer som får snö både på huvudet och axlarna.20 

Han skänker dem hattarna som skulle säljas, och också sin egen stråhatt, varpå han går hem 

utan mochi i snöovädret. Han förklarar situationen för gumman som tycker det var bra gjort. 

Snart hör de en sång: jiisan no ie ha doko da. Kasa no orei wo, todoke ni kita zo.”Var är den 

                                                           
17 En söt frukt, ibland kallad persimon eller sharon-frukt på svenska. 
18 早く芽を出せ、カキの種 
19 En slags boll gjord på rismjöl. 
20 Bodhisattva som ska skydda barn 
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gamle mannens hus? Vi har kommit med tack för stråhattarna”.21 Något dunsar till utanför 

dörren, och sången dör ut. Det gamla paret öppnar dörren och ser ryggen på jizō-statyerna 

som gubben skänkt stråhattarna till tidigare. Framför dörren ligger massor av mochi och andra 

nyårs-godsaker.  

Motiv: Fattigt gammalt par, generositet och respekt för de övernaturliga/heliga, gåvor. 

Sensmoral: Givmildhet och sympati lönar sig/respektera det överjordliga så blir du belönad. 

 

Det svarta skrinet och det röda (Sverige) 

Det svarta skrinet och det röda handlar om en kvinna med två döttrar, en adopterad och en 

biologisk. Kvinnan och hennes biologiska dotter är båda elaka medan den adopterade är mild 

och vänlig. Deras elakheter blir allt värre tills de en dag slänger flickan i gårdens brunn. Hon 

dör dock inte, utan hamnar i ett land under jorden. Där möter hon diverse talande icke-

mänskliga karaktärer som hon bemöter vänligt och de önskar henne i gengäld väl. Hon hjälper 

och är trevlig mot en gammal kvinna som ger henne råd, och hon finner tack vare det 

anställning på en gård. Hon bemöter alla varelser där med vänlighet, vilket resulterar i att 

dessa hjälper henne när hennes matmor ger henne mycket svåra uppgifter. I slutet av sin tjänst 

får hon välja ett skrin som årslön, och hon väljer ett litet svart skrin som några katter som hon 

varit snäll mot råder henne att välja. Hon återvänder sedan hem och blir förvisad till 

hönshuset av kvinnan och hennes dotter. När hon öppnar skrinet där inne förvandlas 

hönshuset till en praktfull herrgård och skrinet flödar över med guld och juveler. När kvinnan 

får se detta skickar hon ner sin egen dotter i brunnen, men dottern är elak mot alla hon möter 

och de önskar henne heller inte väl. Väl på gården sköter hon sitt arbete illa, och eftersom hon 

är elak får hon ingen hjälp av djuren med de svåra uppgifterna. I slutet av sin tjänst väljer hon 

det största, röda skrinet då det ser ut att rymma mest rikedomar. Hon och hennes mor öppnar 

skrinet på loftet hemma, men det visar sig vara fullt av paddor och ormar. Flammor skjuter ut 

ur skrinet och de brinner båda inne på grund av sin girighet och elakhet. Flickan med det 

svarta skrinet lever lycklig i alla sina dagar. 

Motiv: Elak Styvmor + syster, otursam, godhjärtad flicka, vis gumma, gåvoval, hjälp från 

djur. 

Sensmoral: Det lönar sig att vara godhjärtad, elakhet straffar sig själv. 

                                                           
21 じいさんの家はどこだ. かさのお礼を、届けに来たぞ。 
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Pojken som åt ikapp med en jätte (Sverige) 

I Pojken som åt ikapp med en jätte är en pojke ute och vallar när han stöter på en jätte. Han 

blir mycket rädd och springer därifrån, men dagen därpå tar han med sig en bit ost täckt i aska 

och beger sig mot jättens marker igen. Jätten hotar honom genom att krama sönder en sten så 

att den spricker, men då kramar pojken osten som ser ut som en sten så att vattnet rinner ut, 

vilket skrämmer jätten så att pojken kan ta sig därifrån säkert. Pojken återvänder även nästa 

dag, och tävlar med jätten om vem som kan kasta en yxa så högt att den inte faller tillbaka ner 

igen. Jätten kastar högt men yxan faller självklart ner igen. Pojken låtsas kasta men gömmer 

yxan i sista sekund, vilket jätten inte ser och därför tror att pojken verkligen kastade den så 

högt att den inte föll ner igen. Nästa gång de stöter på varandra erbjuder jätten pojken arbete, 

vilket han går med på. Han fortsätter lura jätten om sin styrka, men till slut börjar jätten bli 

lite misstänksam, och hans hustru råder honom att döda pojken i sömnen. Pojken hör detta 

och gömmer sig under sängen på natten och lämnar en smörkärna i sängen istället så att jätten 

tror att det är blod som skvätter. När pojken likväl är vid god hälsa dagen därpå blir jätten 

skrämd. De tävlar om vem som kan äta mest gröt, men pojken lägger det allra mesta i en 

väska han har innanför tröjan. När jätten frågar pojken hur han kan äta så mycket skär pojken 

upp väskan, och säger att han på så sätt tömmer magen för att få plats med mer. Jätten, som 

inte är så intelligent, skär upp sin egen mage för att testa och dör. Pojken tar då alla jättens 

dyrbarheter och vänder kosan hemåt till sist. 

Motiv: Jätte, intelligens mot styrka, trick, rikliga belöningar. 

Sensmoral: De som använder sin hjärna klarar sig bättre än den som förlitar sig på styrka. 

 

Lille Prick (Sverige) 

Lille Prick är en folksaga från Närke, som handlar om den svage, tredje sonen till en fattig 

bondefamilj. När föräldrarna dör får han av sina bröder bara ett baktråg som arv, men likväl 

ger han sig av med sitt baktråg, som han använder som båt för att ta sig till kungens slott. 

Kungen blir imponerad av hans vältalighet och han får arbete i köket. Dit kommer prinsessan 

som vill bli av med sina många friare, och Lille Prick råder henne att bara acceptera den friare 

som kan ta med sig tre magiska föremål ägda av en familj jättar som ingen vågar sätta sig 

emot. Efter några år inser dock kungen att om detta fortsätter kommer prinsessan aldrig kunna 

gifta sig, och han befaller Lille Prick själv att få tag på föremålen, annars ska han straffas med 
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döden. Lille Prick använder sig av list och sin litenhet för att få tag på föremålen ett efter ett, 

och kungen blir mycket nöjd. Sista gången Lille Prick är hos jätten är han nära att bli fångad, 

men lurar jätten och hans familj att titta på den stigande solen så att de spricker. När han 

återvänder till slottet blir han rikligt belönad och får gifta sig med prinsessan. De tre 

föremålen kommer till nytta för riket och alla lever lyckliga i alla sina dagar. 

Motiv: Svag pojke, arv, tre magiska föremål, slott, prinsessa, kung, jättar, guld, list mot kraft, 

solen, gifta sig med prinsessan. 

Sensmoral: Om man gör det bästa av det man har så går det bra.  

 

4. Analys 

Rollfigurer i sagorna:  

HK = Huvudkaraktär 

A = Antagonist 

Sarukani Gassen:  

Krabban, naiv men vänlig. (HK) 

Apan, smart men illasinnad. (A) 

Krabbans vänner, lojala och rättfärdiga. 

Issun Bōshi:  

Det gamla paret, gudfruktiga och goda. 

Issun Bōshi, modig och smart. (HK) 

Kungen, god och mäktig. 

Prinsessan, vacker och vän. 

Oni, dumma och elaka. (A) 

Kasajizō: 

Den gamla mannen, gudfruktig och generös. (HK) 

Den gamla kvinnan, god och givmild. 

Jizō-statyerna, rättvisa och generösa. 

Det svarta skrinet och det röda: 

Flickan, god och mild. (HK) 
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Styvsystern, elak och tjurig.  

Styvmamman, elak och girig. (A) 

Gumman, djuren, och de magiska tingen: hjälpsamma men bara till den som hjälper dem. 

Matmodern: Rättvis med hård. 

Pojken som åt ikapp med en jätte: 

Pojken, listig och orädd. (HK) 

Jätten, korkad och ilsken. (A) 

Jättens hustru, illvillig. 

Lille Prick:  

Lille Prick, klyftig och modig. (HK) 

Bröderna, starka men själviska. 

Kungen, lustig men hård. 

Prinsessan, vän och vacker. 

Jättarna, dumma och våldsamma. (A) 

   Två sagor som jag inte kommer att gå in på djupet om men ändå vill ta upp, är den svenska 

folksagan Solens och månens dotter och den japanska sagan Taketori monogatari, även känd 

som Sagan om Prinsessan Kaguya. Det är osäkert om Taketori monogatari är en folksaga eller 

ej.22 Det är oavsett en mycket gammal saga, uppskattningsvis från 900-talet.23 Anledningen 

till att dessa två är relevanta är att de är slående lika varandra i motiv och tema.  

   I Taketori monogatari kommer den himmelska prinsessan Kaguya ner från sitt hem på 

månen då hon trånar efter jorden. Hon kommer till jorden som spädbarn och får växa upp där 

hos ett gammalt par som tar väl hand om henne utan att veta om hennes sanna identitet. Hon 

är slående vacker och blir översvämmad av friare, vilket besvärar henne då hon inte vill gifta 

sig. Till slut vill även kejsaren gifta sig med henne, och eftersom det är kejsaren själv vågar 

hon inte säga nej. Efter det sitter hon varje natt och gråter och ser upp mot månen. Hennes 

gamla föräldrar frågar till slut vad som är fel, och hon avslöjar sin verkliga identitet och att 

hon måste återvända till månen. Kejsaren försöker hindra henne, men månens folk som 

kommit för att hämta prinsessan försätter alla hans soldater i sömn, och prinsessan tas tillbaka 

till månen till alla på jordens förtvivlan.  

   I Solens och månens dotter längtar även månens och solens dotter efter livet på jorden, och 

                                                           
22 Tidholm, Anna-Clara, ”Månens och Solens Dotter”, Sagor från Skogen, Alfabeta bokförlag 200s.64 

23 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/581395/Taketori-monogatari 24/4-15 
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hon ber sina föräldrar om tillstånd att ta sig dit. De är motvilliga men ger till slut med sig, men 

hon ska akta sig för jordens barn vilket hon också lovar. Hon steg ned till jorden tre gånger 

och vilade hos en gammal gumma, som till slut drog dit hovfolk för att visa upp sin förnäma 

gäst. En ung adelsman blev med ens förälskad, och då månens och solens dotter fattade tycke 

för honom gifte de sig. De levde lyckliga med sina sex barn, utan att hon berättade vem hon 

egentligen var, men till slut råkade hon avslöja sig av misstag. Många år senare på natten såg 

hon med sina barn på månen och greps av en hemsk hemlängtan, och hon bad om att hon och 

hennes barn skulle få återvända till himlen som stjärnor. Månen förlät henne för att hon 

stannat hos människorna och uppfyllde hennes önskan, och hon och hennes barn blev 

Karlavagnens sju stjärnor.  

   Även om dessa sagor har många olikheter tycker jag att likheterna är mycket intressanta. 

Himmelska ungmör som längtar efter jorden och livet där, men som i slutändan återvänder till 

himlen där de hör hemma.  

Strukturen 

En saga kan alltså delas upp i fyra delar – exposition, introduktion, perepetia, och klimax-

lysis. Låt oss börja med att se om de sex sagorna jag valt ut kan delas in i dessa fyra 

kategorier. Jag inleder med att diskutera folksagornas exposition. 

Exposition 

von Franz nämner i The Interpretation of Fairy Tales att en saga bör vara plats- och tidlös.24 

Detta kan man se redan i expositionen med hjälp av öppnande fraser såsom ”Det var en gång 

för länge sedan…” eller ”I ett land långt bortom havet…”. I japanska sagor är den klassiska 

öppningsfrasen ”mukashi mukashi, aru tokoro ni…” [för länge, länge sedan, på en plats…], 

och så inleds också två av de tre sagorna jag valt, Issun Bōshi och Kasajizō. Sarukani gassen 

inleds också den med ”för länge länge sedan”, men går sedan direkt in i introduktionen av 

problemet.25 Alla tre svenska folksagor inleds med ”Det var en gång” och går sedan in i 

handlingen direkt. Alla expositioner är alltså korta, men de visar alla att det inte är någon 

specifik plats eller tid det handlar om och de gör därmed sitt jobb i att göra det tydligt för 

åhöraren/läsaren vilken slags berättelse det handlar om – en saga.  

Introduktion 

Introduktionens funktion är att introducera problemet, det vill säga vad sagan handlar om, för 

                                                           
24 The Interpretation of Fairy Tales, S.39 
25 むかしむかし、あるところに… 
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läsaren. Den sker typiskt rätt tidigt i sagan. Tidigt i Sarukani gassen framgår det till exempel 

att apan är osympatisk och att krabban är godtrogen, vilket i det här fallet är problemet som 

skapar konflikt. I Lille Prick är problemet att Lille Prick själv är en ynklig stackare som man 

inte vet hur han ska klara sig själv, något som han har gemensamt med Issun Bōshi. I båda 

sagorna oroar sig människor runt omkring dem för hur de ska klara sig, men de själva är 

självsäkra och tror på sina förmågor, och ger sig ut på äventyr. I Det svarta skrinet och det 

röda introduceras problemet på ett lite tydligare sätt – styvmamman är väldigt elak och den 

väna styvdottern utsätts för elakheter konstant. I Pojken som åt ikapp med en jätte presenteras 

jätten som problemet eftersom jätten hindrar huvudkaraktären från att låta sina djur beta, men 

det är inte en särskilt tydlig introduktion. I Kasajizō är problemet att det gamla paret är fattiga.           

I fyra av de sex sagorna anser jag att introduktionen är tydlig, medan konflikterna i Sarukani 

gassen och Pojken som åt ikapp med en jätte inte är riktigt lika tydliga i min åsikt. Värt att 

notera är att detta gäller både en svensk och en japansk saga, så jag anser att det inte har med 

vilket land folksagan är från att göra.  

Perepetia 

Perepetia, det vill säga sagans upp- och nedgångar, är den tredje och längsta beståndsdelen av 

en saga. Något som jag lade märke till då jag läste igenom mina sex folksagor är att de 

japanska folksagorna är betydligt kortare, och det är då främst perepetian som är längre i de 

svenska folksagorna. Issun Bōshi och Lille Prick har liknande handlingar, med en liten typ 

som ingen väntar sig något av som lyckas med stordåd och vinner en vacker dams hand och 

rikedomar, men Issun Bōshi har bara en prövning i sin saga, medan Lille Prick har tre. Även i 

Sarukani gassen och Kasajizō är det bara en prövning som huvudkaraktärerna måste klara – i 

Sarukani gassen är det att lära den illvilliga apan en läxa, och i Kasajizō att göra rätt när den 

gamle mannen stöter på statyerna i snöovädret. I Det svarta skrinet och det röda är det en lång 

rad prövningar som huvudkaraktären utsätts för innan hon får sin belöning, och alla dessa 

beskrivs. Även Pojken som åt ikapp med jätten är betydligt mycket längre, och också han 

behöver klara av ett antal utmaningar och möten med jätten innan han till slut får sin belöning. 

Något som finns i mina tre svenska men inte de japanska är alltså upprepningar. Även i andra 

sagor från de båda länderna som jag har läst men inte har möjlighet att gå in på djupet på har 

jag kunnat se samma sak. Perepetian finns alltså i både japanska och svenska folksagor, men 

längden är det skillnad på. 

Klimax – lysis 
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Till sist gällande klimax, det avgörande ögonblicket, och lysis, avslutningen. I de svenska 

folksagorna är den sista utmaningen alltid lite annorlunda än de tidigare genom att den måste 

avsluta hjältens serie av prövningar. I Lille Prick förgås jätten i den sista prövningen, vilket 

gör att huvudkaraktärens prövotid är över, och han kan återvända till slottet säker och lämna 

det hela bakom sig. I slutet försäkras läsaren om att det slutade väl för hjälten och dem i hans 

närhet. Även i Pojken som åt ikapp med en jätte måste jätten dö innan prövningarna är över 

och pojken blir belönad med ett lyckligt slut, som i det här fallet är att han fick alla jättens 

tillhörigheter och slapp jätten själv. I Det svarta skrinet och det röda är inte heller historien 

slut förrän den onda styvmodern dör och huvudkaraktären kan leva fri och lycklig. 

   I Sarukani Gassen avslutas historien när apan ber om ursäkt, och läsaren får veta att efter 

det blev de alla goda vänner. I Kasajizō är klimax när statyerna dyker upp och lämnar mat, 

och läsaren lämnas i vetskapen att det gamla paret trots allt fick en lycklig nyårskväll. Issun 

Bōshi har sitt klimax när huvudkaraktären får det magiska föremålet och då kan växa till en 

normal storlek. Också i slutet av den folksagan försäkras läsaren, det vill säga lysis, om att 

han sedan fick prinsessans hand och levde lycklig efter allt som hänt. Alltså är även klimax 

och lysis något som finns i folksagorna från både Japan och Sverige. 

   Det finns även andra lämpliga sätt att analysera sagornas struktur på. Den ryska forskaren 

Vladimir Propp tog fram 31 element som återfinns i sagor, men den amerikanske experten 

Jack Zipes har kokat ner dessa till åtta. Dessa åtta, i ordning, är: 

1: Huvudkaraktären stöter på ett problem 

2: Hen ger sig ut på ett uppdrag/en resa 

3: Hen möter en motståndare eller en medhjälpare 

4: Hen testas på något sätt 

5: Ett hinder uppstår, ett mirakel kanske behövs 

6: Huvudkaraktären använder tre föremål/utför tre uppgifter 

7: Motståndaren besegras 

8: Huvudkaraktären blir belönad  

Ovanstående är alltså de åtta elementen.26 

Den här modellen går bra att applicera på de svenska folksagorna, men det blir betydligt 

svårare att dela in de japanska under dessa åtta element. I de svenska folksagorna upplever jag 

att det är enkelt att identifiera de åtta elementen, men i de japanska uppfattar jag det som 

mindre klart vad som är vad och om alla är inkluderade. Nummer sex, användandet av tre 

                                                           
26 http://fc.nghf.dk/~mjo/eng/Analysis%20of%20Fairy%20Tales1.PDF 25/4-15 
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föremål/utförandet av tre uppgifter, är enligt mig trots det det enda elementet som definitivt 

inte är inkluderat, vilket jag också nämnde tidigare när jag använde mig av den första 

analysmodellen. Detta framstår som intressant och var ett oväntat resultat. 

Teman  

Ett tema som återkommer i de allra flesta folksagor är att växa upp och hitta sin plats.27 Detta 

tema kan man se i både Issun Bōshi och Lille Prick, där de två huvudkaraktärerna ger sig ut 

på var sin resa för att hitta sin plats i världen. Under resan prövas deras förmågor, men när de 

klarar prövningarna, alltså växer upp, får de sina belöningar, gifter sig, och lever efter denna 

rit lyckligt och finner sin plats i världen. Detta tema kan även identifieras i Pojken som åt 

ikapp med en jätte, där huvudkaraktären måste konfrontera problemet (jätten) för att kunna gå 

vidare och slå sig ner, och i Det svarta skrinet och det röda kan man också tolka 

huvudkaraktärens resa som en metafor för att skapa sig en ljus framtid och växa upp. Där är 

visserligen inte huvudkaraktärens resa frivillig från början, men hon tar tag i situationen 

istället för att ge upp eller fly och växer därmed upp. Växa upp-temat går inte lika lätt att hitta 

i Kasajizō och Sarukani gassen. Där, och i de japanska sagorna jag läst, anser jag det vara 

lättare att se det sagorna försöker förmedla, det vill säga sensmoralen. I Kasajizō är 

sensmoralen enligt min mening att man ska vara osjälvisk och respektfull mot det 

gudomliga/övernaturliga, och i Sarukani gassen att det straffar sig att vara elak. 

Motiv 

Enligt Carl Jung delar alla människor ett gemensamt (kollektivt) undermedvetande, vilket han 

tycker man kan se bland annat som motiv som finns i sagor.28 Enligt Jungs teorier dyker 

samma motiv upp i sagor över hela världen som dyker upp i drömmar hos människor, vilket 

hans anser är grundande för hans teori om ett gemensamt undermedvetet. Den jungianska 

skolan är i allmänhet mycket intresserad av folksagor och myter, just eftersom samma teman 

och motiv dyker upp gång på gång i kulturer som inte haft kontakt med varandra, något som 

jag har märkt under mitt sökande efter relevant litteratur för den här uppsatsen.  

   Några vanliga motiv som finns i folksagor är: talande djur/föremål, omöjliga uppgifter, små 

personer, magiska fraser, list mot styrka, och elaka styvmödrar. List mot styrka som motiv 

finns till exempel i Pojken som åt ikapp med en jätte, medan omöjliga uppgifter finns i Lille 

Prick och Det svarta skrinet och det röda. Man skulle också kunna säga att det ingår omöjliga 

                                                           
27 http://fc.nghf.dk/~mjo/eng/Analysis%20of%20Fairy%20Tales1.PDF 25/4-15 
28 http://paranormal.se/topic/carl_gustav_jung.html 22/5-15 
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uppgifter i Pojken som åt ikapp med en jätte, men jag anser att det där snarare rör sig om 

utmaningar och list mot styrka. Jag har ännu inte stött på några japanska folksagor med det 

motivet. Talande djur som motiv har jag sett i ett antal sagor från båda länderna, såsom i Det 

svarta skrinet och det röda, Lilla prinsessan Tuvstarr från Sverige, och Shitakirisuzume 

[Tung-huggsparven] och Sarukani gassen från Japan. Även den elaka styvmodern är ett motiv 

som finns både i Sverige och Japan. Det motivet finns bland annat i den japanska sagan 

Sumiyoshi Monogatari från 900-talet och i Det svarta skrinet och det röda.29 Människor i 

miniformat är även det ett vanligt motiv i folksagor från de båda länderna. Några exempel på 

dessa är svenska Tummeliten, japanska Issun Bōshi och även vissa versioner av Taketori 

monogatari där huvudrollen är mycket liten då en gammal man först finner henne. Motivet 

återkommer även i moderna sagor med kända författare såsom i Nils Karlsson Pyssling av 

Astrid Lindgren. Exempel på magiska fraser som motiv i sagor finns i svenska Tittiliture, där 

en flicka måste gissa en filurs namn för att slippa gifta sig med honom, och i Sarukani gassen, 

där krabban använder sig av en speciell visa för att få sitt träd att växa snabbare. 

5. Diskussion  

Det verkar alltså som att den största skillnaden i de japanska och svenska folksagorna är 

strukturen. De svenska hade betydligt mycket längre perepetia, med fler upp- och nedgångar. 

Huvudkaraktärerna behöver genomgå mer än en, ofta tre eller fler, prövningar innan de får sin 

seger och belöning, medan huvudkaraktärerna i de japanska sagorna oftast bara behövde 

genomgå en prövning. Denna skillnad var oväntad och intressant. Det är svårt att avgöra om 

det är en skillnad som gäller japanska och svenska sagor i allmänhet eller om det har med 

urvalet att göra, men under mina efterforskningar har jag inte stött på några längre folksagor 

från Japan, och bara några få svenska lika korta som de japanska.  

   Det skulle vara mycket intressant att undersöka vad den här skillnaden beror på, dock blir 

det för mycket att inkludera i den här uppsatsen. Jag vill ändå diskutera några möjligheter. 

Eftersom det gäller just strukturen skulle det kunna ha att göra med hur och varför sagorna 

berättades över huvud taget. Något som är värt att notera är att alla folksagor som vi hör idag 

har förts vidare enligt muntlig tradition, vilket innebär att de har formats och förändrats allt 

eftersom de sprids och berättas vidare, från era till era.30 Detta diskuterar Sakurai i 

Mukashibanashi – Nihonjin no kokoro no furusato, där han skriver om hur folksagorna 

spridits både genom tid och rum tack vare den muntliga traditionen, och därför ständigt 

                                                           
29 http://library.uoregon.edu/ec/e-asia/read/sumiyoshi.pdf 12/05-15 
30 Mukashibanashi – nihonjin no kokoro no furusato, s.10 
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förändrats. På grund av detta finns det ett stort antal olika variationer på de allra flesta 

folksagor, och de sagor jag har valt är inga undantag. Detta innebär dels att jag bara har 

analyserat en version av varje folksaga, men det finns också fler, som möjligen skulle ge 

andra resultat.  

   Att folksagorna från början och under en lång tid förts vidare endast muntligt och därmed 

har ändrats lite varje gång de har berättats innebär även att det är omöjligt för oss idag att veta 

hur de såg ut från början. Inte endast detaljer, utan även den grundläggande strukturen, och 

många motiv, kan ha och har förmodligen förändrats, och eftersom de tidiga versionerna inte 

finns nedtecknade kan vi inte veta hur sagorna såg ut då. Det betyder att jag och även andra 

som studerat folksagor inte arbetar med original, utan med mer eller mindre moderna 

nedtecknade versioner. Därmed kan folksagorna vi har nu kunnat påverkas av folksagor från 

andra länder även om dessa inte hade någon kontakt när sagorna uppstod, eventuell påverkan 

kan ha skett senare. På grund av detta går det inte säkert att säga att strukturskillnaderna 

gällde även innan folksagorna började skrivas ner, men för diskussionens skulle kommer jag 

nu att utgå från det. 

   Det finns många möjliga anledningar till att perepetian är så mycket längre och har fler 

upprepningar i de svenska sagorna, men en som intresserar mig är hur sagorna berättades. En 

möjlig förklaring skulle till exempel kunna vara att de japanska sagorna berättades vid ett 

enda tillfälle, hela sagan på en gång, medan de svenska kan ha delats upp under flera tillfällen. 

Då skulle upprepningarna kunna bidra till att lyssnarna (och berättarna) lättare kunde minnas 

var sagan avslutades senast och varifrån den skulle fortsätta. Jag anser att till exempel Lille 

Prick skulle vara väl lämpad att berättas på det här sättet. Berättaren skulle kunna avsluta 

första tillfället med när Lille Prick först beger sig mot jättens domän, och sedan fortsätta med 

ett äventyr varje kväll. Den här sortens berättande skulle förmodligen vara förmånligt i 

Sverige eftersom vintern är mycket mörk och lång – man hade förmodligen mer behov av 

underhållning under de mörka vintermånaderna. Detta är dock enbart spekulation, och jag 

skulle fortsätta undersökningen om detta för att se om det skulle kunna finnas samband.  

   Tidigare i uppsatsen listade jag karaktärer i de svenska och japanska folksagorna, för att se 

om det fanns några märkbara skillnader på det området. Det jag kom fram till var att antalet 

huvudkaraktärer var ungefär detsamma, men i de svenska sagorna fanns det fler bikaraktärer, 

något som förmodligen har med upprepningarna och den längre perepetian att göra. Det är 

visserligen upprepningar i de svenska sagorna, men huvudkaraktären stöter också ofta på ett 

större antal oviktiga bikaraktärer. I Det svarta skrinet och det röda till exempel, stöter 

huvudkaraktären på en talande gärdsgård, en talande ugn, ett talande äppelträd, talande katter, 
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kor, småfåglar, en gammal gumma, och så vidare. I Lille Prick har till exempel jätten en 

familj som Lille Prick också måste tampas med. Här är Pojken som åt ikapp med en jätte ett 

undantag, då det bara är tre karaktärer – pojken, jätten, och jättens fru – i hela sagan. I de 

japanska sagorna är antalet oviktiga bikaraktärer mindre. Det är dock osäkert om detta 

stämmer på japanska sagor i allmänhet, eller om det bara gäller mitt urval, då det finns fler 

bikaraktärer i till exempel Kaguya-hime no monogatari (Taketori monogatari), som används 

men inte har analyserats.   

   Jag anser också att det i de svenska sagorna fanns en tydligare motståndare/fiende redan 

från början, medan det i de japanska folksagorna inte är lika klart. I Kasajizō, som har en lite 

tydligare religiös koppling i och med de jizō-statyer huvudkaraktären stöter på, finns ingen 

fiende alls. Det huvudkaraktären där prövas mot är sig själv, om han är en god man och 

därmed förtjänar den belöning han sedan får. I Sarukani gassen finns inte heller fiende – apan 

är visserligen en antagonist och besegras, men med resultatet att han slutar vara elak, inte att 

han görs undan med. En fiende finns inte heller i Issun Bôshi förrän i slutet när han och 

prinsessan stöter på oni, men de utgör inte direkt motståndare utan snarare en prövning. 

Däremot anser jag att det finns tydliga fiender i två de svenska sagorna jag valt att analysera – 

i Det svarta skrinet och det röda är det styvmodern, i Pojken som åt ikapp med en jätte är det 

jätten. I Lille Prick tycker jag precis som i Issun Bōshi att jätten är en prövning snarare än en 

antagonist. 

   På det stora hela är jag mycket nöjd med hur det här projektet har gått. I början stötte jag på 

problem med att bland annat hitta en lämplig analysmodell eftersom den dels behövde hjälpa 

mig besvara min forskningsfråga, men även vara på en nivå som passade mig. Det problemet 

löste jag sedan med att blanda olika modeller för att utföra analysen, något som fungerade väl 

för mig. Andra problem jag stötte på var att intervjuerna jag planerat använda mig av för att 

diskutera värderingar och effekt av folksagorna inte gav lika mycket användbar information 

som jag hade hoppats på. Detta visade sig dock inte vara något större problem, då jag fick ut 

tillräckligt med information genom analysen för att intervjuerna inte skulle behövas.  

6. Slutsatser 

Hypotesen för den här uppsatsen var att det skulle visa sig att de japanska och de svenska 

folksagorna hade mycket gemensamt, och inte så mycket olikheter som man kanske skulle 

kunna vänta sig av folksagor från två länder så långt ifrån varandra med så skilda kulturer. 

Till viss del anser jag att denna hypotes stämde, speciellt var gäller teman och motiv, där jag 

fann att det inte var mycket som inte gick att hitta i båda ländernas folksagor som skilde sig 
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mycket åt. Under mitt arbete med den här uppsatsen insåg jag dock alltmer att det med så få 

som sex sagor, tre från varje land, skulle visa sig en utmaning att kunna ta fram användbar 

information om teman och motiv. Detta då det finns ett mycket stort antal både teman och 

motiv i folksagor från både Japan och Sverige, och att man omöjligt skulle kunna identifiera 

tillräckligt många av dessa i mina utvalda sagor för att det skulle kunna vara allmänt 

applicerbart. Av den anledningen blev uppsatsens del om teman och motiv betydligt mindre 

än vad jag hade tänkt från första början. Däremot hittade vad jag uppfattar som en intressant 

skillnad gällande strukturen i sagorna, som var lättare att analysera med det antal sagor som 

det passade uppsatsens omfattning att analysera mer på djupet. Den här skillnaden, det vill 

säga längden på sagorna och främst upprepningarna som fanns i det svenska sagorna men inte 

i de japanska, var en som jag inte hade väntat mig finna men som jag blev positivt överraskad 

av. Sakurai nämner i sin bok att det finns ett stort antal områden och fält där man kan använda 

sig av folksagor.31 Inom vissa områden sker det sällan, inom andra oftare. Ett 

användningsområde för analys av folksagor är att man genom dem kan ta reda på mer av de 

som genom tiderna berättat och fört vidare dessa sagor. Som jag tidigare tog upp i 

diskussionsdelen skulle jag gärna velat gå in djupare på just de strukturskillnader jag kom 

fram till finns i svenska och japanska folksagor. Detta skulle fördelaktigt kunna genomföras 

med en undersökning på större skala, ämnad att försöka ta reda på vad dessa skillnader i 

struktur skulle kunna bero på, och vad det kan ge för information om de som berättat dessa 

sagor.  

   Ett problem med detta är självklart att försöka tidsbestämma när sagorna började berättas. 

Jag har under min undersökning försökt hitta information om när de folksagor vi hör och läser 

idag uppstod, men har dessvärre inte hittat någon relevant information. Förmodligen beror 

detta på just den muntliga traditionen. Det enda vi med säkerhet kan veta om när folksagorna 

uppstod är att det var innan allmänheten läste och skrev. Den första nedtecknade versionen av 

Taketori monogatari är dock ifrån 900-talet, så det bör vara säkert att anta att det var innan 

dess. Då de motiv och teman jag kunde identifiera i mina utvalda sagor hade mycket 

gemensamt anser jag att man utifrån detta kan utgå ifrån att budskapen och värderingarna som 

finns i folksagor, som jag anser att speciellt teman och motiv ger uttryck för, är liknande. 

Grundläggande värderingar som att man inte ska vara elak (något jag uppfattar att 

sensmoralen är i till exempel Det svarta skrinet och det röda och även Sarukani gassen är) 

verkar därmed stämma, vilket bekräftar min hypotes. Detta skulle kunna ha att göra med att 

                                                           
31 Mukashibanashi – Nihonjin no kokoro no furusato 
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både Sverige och Japan förmodligen var jordbrukssamhällen under tiden folksagorna som 

diskuteras först uppstod. Den strukturella skillnaden skulle dock kunna tyda på en skillnad i 

hur sagorna berättades, och under vilka omständigheter.  

  För att svara på den formulerade forskningsfrågan ” Vilka likheter och skillnader går att 

utläsa från ett urval av japanska och svenska folksagor vad gäller struktur, tema, och motiv?” 

tyder resultatet på att de två hade betydligt mer gemensamma nämnare än olikheter. En av de 

största olikheterna var strukturell, perepetian var längre i de svenska folksagorna. De japanska 

saknade också de svenskas upprepningar. Tema och motiv var lika varandra och samma eller 

liknande teman och motiv fanns i de båda ländernas sagor. Ett tema som inte kunde 

identifieras i de japanska var list mot styrka. De svenska sagorna tycktes också något mer 

ceremoniella i sitt berättande, medan de japanska var aningen mer rakt på sak.  

 

7. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag med hjälp av komparativ metod analyserat sex folksagor, tre från 

Japan och tre från Sverige, i syfte att svara på min forskningsfråga: ” Vilka likheter och 

skillnader går att utläsa från ett urval av japanska och svenska folksagor vad gäller struktur, 

tema, och motiv?”  

  För att utföra mitt arbete har jag använt mig av litteraturvetenskaplig metod, komparativ 

analysmetod baserad dels på en analysmetod från boken The Interpretation of Fairy Tales, 

och litteraturvetenskaplig teori, bland annat en nedkokad version av Propps 31 element. Jag 

har valt att använda mig av en blandning av diverse analysmodeller och teorier för att 

genomföra min egen analys. För strukturanalysen har jag använt mig av ett avsnitt ur boken 

The Interpretation of Fairy Tales av Marie-Louise von Franz, som är av den Jungianska 

skolan. Jag har också använt mig av en modifierad version av Vladimir Propps sago-element 

för att se om jag fick fram samma resultat med en annorlunda analysmodell, vilket jag också 

anser fungerade. Exempel på vanliga motiv har jag tagit dels från de sagor jag själv läst och 

hört både innan och under skrivandet av den här uppsatsen, och dels från en sida med litterära 

och folkloristiska resurser för lärare. För exempel på teman har jag använt mig av en PDF från 

boken About Folk Tales.  

   Inför den faktiska analysen har jag även läst på om den redan existerande forskningen inom 

området – komparativ mytologi och folklore. Något jag fann var att det fanns ett stort antal 

böcker – intressant nog både japanska och svenska – som utgick ifrån Jungiansk teori för att 

analysera sagor. Detta har att göra med Jungs teori att alla människor har ett kollektivt 
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undermedvetande, och att det enligt den teorin är därför samma motiv dyker upp i sagor (och 

drömmar) från helt skilda delar av världen. I analysen av motiv och teman i sagorna fann jag 

att det inte fanns några större skillnader i tema och motiv.  

   I inledningen sammanfattas de sex sagorna, och lite senare finns även en lista över 

persongalleriet i berättelserna. Därefter gick jag in på strukturanalysdelen, där de fyra delarna 

som sagor kan delas in i enligt The Interpretation of Fairy Tales diskuteras. De fyra delarna 

diskuteras en och en, och i varje del diskuteras kort alla sagorna för att identifiera skillnader 

och likheter. I strukturanalysen kom jag fram till att expositionen, introduktionen och klimax-

lysis var mycket lika i båda ländernas sagor, men perepetian var annorlunda. Perepetian, 

sagans upp- och nedgångar, var betydligt mycket längre i de svenska folksagorna. I de 

svenska folksagorna fanns det också mycket upprepningar, hjälten behövde genomgå ett antal 

ofta liknande prövningar innan motståndaren var besegrad och hjälten kunde få sin belöning.  

   Efter strukturanalysen gjordes en kortare genomgång av teman och motiv, där jag kom fram 

till, så som min hypotes var, att dessa var mycket lika varandra i den mån gick att avgöra med 

de utvalda sagorna. 
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