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Förord 
 

 

Svensk sed och berättelser om naturväsen ligger mig varmt om hjärtat. Jag växt 

upp i Dalarna med berättelser om troll i skogen, vätten som vaktade 

sommarstugan, hustomten som tog hand om bondgårdarna, näcken som spelade 

fiol i bäcken, skogsrået och andra naturväsen. 

 Stora stenbumlingar berättades kunna vara förklädda troll som 

betraktade mig. I skogen var jag alltid på jakt efter vad som lokalt kallades 

trolltofsar, det vill säga skägglav som kunde hänga i trädgrenarna och indikerade 

på att troll var nära eller hade varit där. Jag fick även beskrivet för mig om 

människors upplevelser om troll. Berättelserna finns inte enbart i mina hemtrakter, 

utan också i andra delar av Sverige. Där ibland i Ovansjöbygden i Gästrikland, 

vilket består av orterna Torsåker, Ovansjö, Ockelbo, Högbo och Järbo. 

Ovansjöbygden har varit fokusområde i denna studie och om naturväsendet troll, 

Valet av geografiskt område skedde när jag fann en hemsida som beskrev 

traditionen kring troll i Ovansjöbyggen, och som även gav exempel på berättelser 

som nedtecknats mellan åren 1920–1928.  

 

Jag vill tacka Sara Duppils som i praktiken fungerat som en biträdande 

handledare, jag tackar henne för en utmärkt insats, stöd, inspiration och 

vägledning. Även Olov Dahlin som varit min handledare samt 

handledningsgruppen och Vanadisgruppen. 

 

Sofia Larssamils 2018 
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1. INLEDNING 

 

Människan har i alla tider varit övertygad om att det existerar fenomenen som 

varken är mänskliga eller gudomliga, utan är något helt annat. Naturväsendet 

Troll är ett exempel, troll är ofta antropomorfa och berättas finnas på olika platser 

i naturen - i skogar, sjöar och berg. Ovansjö är en samman skrivning av orden 

”ovan” och ”sjö”, eftersom att bygden är placerad ovanför storsjön. 

Ovansjöbygdens natur består av sjöar, berg och skog. Dessa naturområden var i 

berättelserna också förknippade med troll. Ovansjö är en byggd tillhörande 

Sandviken kommun i Gästriklands hörnpelare och genom historien har järnet haft 

stor betydelse och vanliga yrkeskategorier var bergsmän och bönder.1 I den här 

uppsatsen undersöks hur troll i Ovansjö i kan förstås utifrån den jungianska 

arktypteorin, ur överempiriska upplevelser2 berättelser om troll kan förstås som 

olika psykiska processer i form av arketyper och därför som en naturlig del av 

människans psyke. Arketyper är tankemönster och beteenden som är 

allmänmänskliga, och som kommer till uttryck som former eller bilder, vilka 

representerar dynamiska universella mönster eller motiv och som ofta återfinns i 

berättelser.3  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sandvikens Kommun 2018 
2 Överempiriska upplevelser’ är upplevelser som uppfattas vara översinnliga och tillhöra en annan 

värld än den fysiska världen. 
3 Nationalencyklopedin, C G Jung 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den berättande seden om troll i 

Ovansjöbygden och studera vilken betydelse upplevelserna kan ha haft för människan 

ur ett jungianskt perspektiv. Frågeställningarna är följande: 

• Hur beskrivs upplevelser av troll i Ovansjö? 

• Vilken betydelse har miljön för upplevelser av troll? 

• Hur kan upplevelser av troll i Ovansjöbygden förstås från ett jungianskt 

perspektiv? 

 

1.1.1 Avgränsning 

 

 
Undersökningen är avgränsad till Ovansjöbygden och till de väsen som benämns för 

troll. Troll var de dominerande naturväsendena som manifesterade sig i berättelserna. 

 

1.1.2 Disposition 

 

 

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt, Undersökningen inleds med en introduktion 

följt av syfte och frågeställningar samt avgränsning. Där efter presenteras tidigare 

forskning om sed i Sverige. Nästkommande rubrik redogör för jungiansk psykologi och 

den jungianska arketypteorin som kommer att appliceras på materialet i en analys. 

Undersökningen avslutas med diskussion och en avslutande sammanfattning. 

 

 

1.2 Tidigare forskning om sed i Sverige 

 

 

En studie som har gjorts belyser vilken betydelse upplevelser av väsen har för 

människor. Etnologen Raphael Mobo synliggjorde i sin studie Naturens beskyddare 

(2013) hur moderna människor relaterar personliga upplevelser av andar till 

supranormala väsen genom intervjuer. Väsendena i undersökningen ansågs av 
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informanterna vara deras vänner som gav dem vägledning, råd och hjälp vid behov. 

Mobo beskriver även att erfarenheterna i undersökningen gav informanterna en starkare 

koppling till naturen och en känsla av att inte vara ensam, att det finns en existens 

bortom mänsklig verklighet.4 

 I en annan undersökning som gjordes i Gävleborgs län av samhällsvetaren 

Ulrica Vesterlund Vanliga väsen i vår folktro (1997) Där hon genom ett samtal med 

etnologen på länsmuseet i Gävle fick en klar bild över centrala väsen, vilka var rået, 

vittran, troll, och tomten. I Vesterlunds undersökning framkom det att naturväsen 

innehöll moral och traditioner kring hur människan skulle vara och bete sig mot 

varandra,5 vilket är en tolkning som jag finner något reduktionistisk. 

 Religionsvetaren Niclas Svarthagen beskriver i uppsatsen I en värld 

bortom vår egen: En religionsvetenskaplig studie av svenska folksagor (2017) att 

folksagorna var präglade av mytologisk karaktär.6 

 Det finns ingen forskning om väsen i Ovansjöbygden, och det finns 

knapphändigt om hur troll kan förstås från jungiansk psykologi. Marie-Louise von 

Franz var Jungs närmaste samarbetspartner, hon har på ett kreativt sätt förstått Jungs 

perspektiv och använder dessa i sin litteratur. I boken Sagotolkning (1987) leder 

författaren läsaren metodiskt in i det sagornas psykologi. Franz tolkar och belyser 

sagornas praktiska betydelse och tar upp jungianska centrala begrepp för att förstå 

sagornas viktiga betydelse.7 

 Psykologen Marie-Louise von Franz beskriver sed8 som det enklaste 

uttrycket för kollektiva omedvetna processer, sed är därför värdefullt i vetenskaplig 

forskning om det omedvetna9. Ett omedvetet framställer arketypernas gestalt, en form 

som ger bilder med ledtrådar till förståelse av processer som pågår i det kollektiva 

psyket och i sed speglas i psykets grundmönster. Arketypen är i sitt väsen en obekant 

faktor i psyket, vilket gör det omöjligt att översätta arketypens innehåll med 

intellektuella begrepp.10 

 Arketyper kan endast beskrivas ur pysologiska erfarenheter genom 

fenomenologiska undersökningar, detta kan visa på arketypernas associationsnät som är 

                                                 
4 Mobo, Raphael 2003 
5 Vestlund, Ulrica 1997 
6 Niclas, Svarthagen 2017 
7 Von Franz 1987: 7, 11 
8 I den här uppsatsen används begreppet ’sed’ för att beskriva det som annars benämns för ’folktro’. 
9 Se ’det omedvetna’ i avsnittet om jungiansk psykologi. 
10 Von Franz 1986: 15  
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invävda i bilder. Sedens förklaring och betydelsen ligger i arketypbildens metaforik, det 

omedvetna formulerar arketypens bildupplevelse genom intuitionen som hämtar 

liknelser från tidigare minnen/erfarenheter och detta framkallar ett gensvar. Ett gensvar 

som innehåller psykologiskt budskap genom en rad uttryck av symboliska bilder och 

händelser.11 

 Varje arketyp är ett slutet energisystem med en bestämd psykisk impuls, 

ett magnetfält som brer ut sig och omsluter strömmen av psykisk energi som flödar 

igenom alla arketyper. En arketyp är obestämbar och oklar i sin bild dock framhäver 

arketyper bilder av olika aspekter, något karakteristiskt som ger uttryck åt det specifika i 

den psykiska situationen bilden innehåller.12 

 Arketyper kan beskrivas likt en elementär poetiskbild, en fantasi, en 

elementär känsla till och med en elementär handlingsimpuls. En arketyp utrustas med en 

underbyggnad av känsla, emotion, fantasi och handling, och genom den emotionella 

erfarenheten och tillsammans med det känslomässiga värdet blir arketypen levande och 

betydelsefull.13 

 

1.3 Jungiansk psykologi som teoretisk utgångspunkt 

 

 

Jungiansk psykologi benämningen på Carl Gustav Jungs (1875–1961) teorier om 

människans psyke. Jung var en schweizisk psykiater, psykolog och författare. I 

Jungiansk psykologi är fokus på symbolens betydelse i en människans liv. 

Symboler beskrivs innehålla något vagt, okänt och har en betydelse utöver 

’verklighetens’ vanliga dimension, en omedveten dimension som aldrig är 

definierad eller fullt ut förklarad.14 Jung utarbetade en psykologisk modell där han 

betonade att människan går igenom olika stadier eller faser, med slutmålet att 

förverkliga sina potentialer och uppnå en mening med sitt liv, vilket han 

benämnde för individuationsprocessen.15 

 

                                                 
11 Von Franz 1986: 15, 16 
12 Von Franz 1986:16–17 
13 Von Franz 1986:18 
14 Jung 1974: 20, 21 
15 Nationalencyklopedin, C G Jung 
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1.3.1 Jungiansk psykologi 

 

Den Jungianska psykologin bär på en intellektuell förmåga att definiera fenomen som 

ligger bortom den logiska gränsen i psyket. Symboler blir ett verktyg som betecknar 

begrepp som människan själv är oförmögen att definiera eller fullt ut förstå, vilket Jung 

menar vara ett av skälen till att religioner använder sig av symbolspråk. Jungiansk 

psykologi betonar omedvetna processer som Jung menar uppstår ur symboler från 

psyket som kommer till uttryck i människans drömmar och fantasier, en upplevelse som 

bör betraktas som en intellektuell relation till känsloreaktioner.16 

 Det mänskliga psyket kan beskrivas vara uppdelat i olika lager som kan 

liknas med en löks uppbyggnad (se figur 1). Personan är det yttersta lagret som är den 

del av människan som upplevs utåt och kan beskriva vara de roller som en individ antar 

i olika situationer.17 Efter det finns lagret jaget som är den personliga medvetna 

uppfattningen av sig själv, en uppfattning ingen annan än individen själv kan få tillgång 

till. I det medvetna finns alla psykiska erfarenheter en individ har erfarit. Erfarenheter 

som inte kan relateras till det medvetna jaget då de psykiska erfarenheterna sjunkit ner i 

det omedvetna.18 Materialet i det omedvetna kan integreras med det medvetna och 

hjälpa individen i den psykiska tillväxten – individuationen. Det kollektiva omedvetna 

innehåller drömmar och fantasier som uttrycks genom arketypiska symboler och bilder, 

i det kollektiva omedvetna finns möjligheten till arketyper.19 Psykets innersta kärna 

benämner Jung för Självet, vilket kan förstås som människans ’essens’ eller ’själ’.  

 

                                                 
16 Jung 1974: 186 
17 Duppils 2010: 33, 34 
18 Duppils 2010: 33, 34 
19 Duppils 2010: 33, 34 
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Figur 1. Karta över den jungianska föreställningen om det mänskliga psyket i dess olika lager.20 

 

1.3.2 Arketypteorin 

 

Professor i psykologi David M Wulff förklarar att ursprungsbilder är idéer och 

bilder med mytologiska och religiösa teman som går att finna på vitt skilja 

geografiska platser kallas inom den jungianska psykologin för arketyper.  

Begreppet arketyper beskriver former utan innehåll som representerar möjligheten 

till vissa typer av perception och handling. Arketyper är psykets förmåga att 

producera det materiella och andliga tillståndets identiska eller skiftande mytiska 

idéer. Wulff menar att arketyper utgör styrande krafter av allmäntrådande lagar 

och principer, som är återkommande i psykets erfarenheter. Arketypernas 

individuella bilder och framställningar färgas av det personliga medvetandet. Det 

finns lika många arketyper som mänskliga personligheter och situationer i den 

mänskliga erfarenhetsvärlden.21 

 Enligt Wulff innehåller arketyper en konturlös transformering som är en 

del av arketypernas natur, vilket gör att arketyper inte kan avgränsas eller reduceras till 

något enkelt fast uttryck. Arketyperna fungerar likt ett kärl som människan varken kan 

                                                 
20 Duppils 2010: 34 
21 Wulff 1993: 262, 263 
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fylla eller tömma. Arketypernas framträdande och meningsegenheter skapas intuitivt 

och förstås genom fenomenologiska beskrivningar. Varhelst det ges en förklaring eller 

tolkning av arketyper, gör människan en liknande förklaring fast med en motsatt effekt 

som handlar om välbefinnandet. Där av bör förklaringen alltid rikta sig på arketypens 

funktionella betydelse.22 

Wulff förklarar att arketyper är psykets förmåga att producera det 

materiella och andliga tillståndets identiska eller skiftande mytiska idéer och är styrande 

krafter av allmäntrådande lagar och principer, som är återkommande i psykets 

erfarenheter. Arketypernas individuella bilder och framställningar färgas av det 

personliga medvetandet.23 Några av de vanligaste arketyperna presenteras nedan. 

 

 

Beskrivning av de vanligaste arketyper 

 

Wulff beskriver arketypen Skuggan som en representant för det destruktiva, underlägsna 

outvecklade odisciplinerade sidan av människans personlighet. Skuggan byggs upp av 

föraktfulla egenskaper som människan vill förneka i sin natur detta inkluderar djuriska 

tendenser som människan ärvt från sina förfäder. Arketyperna Anima och animus kan 

förstås som ’kvinnan i mannen’ respektive ’mannen i kvinnan’. De personifierar själen 

eller den inre inställningen eftersom de kompletterar persona (som också är en arketyp), 

Exempel anima är en feminin princip som är livets egen arketyp, den feminina principen 

innehåller en tydlig dualistisk sida som rymmer kopplingar till mystikens dimensioner.24 

Enligt Wulff är Animas motsats animus som representerar den maskulina 

principen som vanligtvis manifesterar sig i ord, snarare än bilder. Exempel kan vara en 

röst som kommenterar andras handlingar eller tillkännager generella regler. När den 

maskulina principen antar form gör animus det ofta som en grupp män i ett råd, som en 

fader eller som en bild av en älskare, broder, lärare osv. Den maskulina principen 

präglas av egenskaper som villighet, fascination och förstånd och kan även uppträda 

grym, krävande, våldsam, tyrannisk, förledande eller omoralisk.25 

Modern är en arketyp som representeras av omsorg, sympati, visdom och 

andlig vitalitet som går utöver förnuftet, denna arketyp kommer med hjälpsamma 

                                                 
22 Wulff 1993: 263 
23 Wulff 1993: 262, 263 
24 Wulff 1993: 263, 264 
25 Wulff 1993: 264, 265 
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insikter eller impulser mot välvilja till att vårdar samt upprätthåller allt som gagnar växt 

och fruktsamhet. Wulff beskriver att modern även representerar underjorden, som 

symboliskt symboliserar människans omedvetna en plats där mystik förändring och 

återfödelse sker tillsammans med det omedvetna. Modersarketypen i en destruktiv 

mening kopplas till hemligheter, det dolda, mörker, avgrunden, en dödsvärld som 

uppslukar, förleder och förgiftar.26 

 Barnet är en arketyp som innehåller en form av ursprunglighet eller 

barndomsförhållanden i en människas liv. Barnet symboliserar framtid och antyder till 

möjligheter mot personlig utveckling och anteciperar föreningen av motsatser. 

Arketypen representerar behovet av självförverkligande och symboliserar liv bortom 

döden. Mytologiskt är det vanligt att barn framställs som frälsare vilket ska påminna 

människan om svårigheter på vägen mot en psykisk helhet, och en påminnelse om faror 

som hotar ett nyförvärvat medvetande.27 

Arketypen Den gamle vise menar Wulff symbolisera mening eller 

andlighet och representeras av insikt, förståelse, kunskap, vishet, klarsynthet och 

intuition samt innehåller denna arketyp kvaliteter såsom välvilja och beredskap att 

hjälpa. När den gamle vises arketyp framträder i människans psyke vill den väcka 

självreflektion, samt för att varna för faror och förse med skyddande gåvor till den som 

äger nödvändiga moraliska egenskaper.28 

Wulff förklarar Självet som den viktigaste och den mest komplexa att 

begripa. Självet utgör personlighetens centrum, ett centrum som finns mittemellan 

psykets medvetande och omedvetna. Personlighetens centralpunkt representerar 

harmoni, balans mellan motsatta egenskaper som konstruerar psyket. Att finna en form 

som beskriver självets fullständighet är omöjligt ofta uttrycks denna arketyp genom 

abstrakta eller geometriska former. Självet kan även ta formen av blommor, till exempel 

näckrosor, lotus, ros, eller som stenar och skatter.29 

 

 

 

                                                 
26 Wulff 1993: 266, 267 
27 Wulff 1993: 266, 267 
28 Wulff 1993: 267, 268 
29 Wulff 1993: 268 
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1.3.3  Individuationsprocessen 

 

Överempiriska upplevelser menade Jung vara styrda av medfödda mönster i psykets 

centrum.  Materialet från det omedvetna som integreras med det medvetna, hjälper till i 

den psykiska tillväxten – något som Jung benämnde för individuationsprocess. 

Individuationsprocessen är en psykologisk utveckling av människans personlighet och 

förening mot en helhet som sker genom att förena jaget med självet. 30 

 Individuationsprocessen sker genom att upplösa attitydsmurar, masken 

som människan visar utåt för omvärlden. När upplösningen skett, möter människan sin 

egen skugga som består av brister, samt allt som människan må föraktar med att vara 

människa. Alla dessa element assimileras. Med andra ord blir skuggan en del av 

människans innersta essens, människans erfarenheter anpassas till äldre sanningar och 

detta skapar en införlivad förändring där syftet med processen är att skapa ett nytt 

centrum genom symboliska uttryck i psyket och bli ett med sin innersta essens,31 

Individuationsprocessen visar på psykologiska funktioner i människans liv 

eller inre psykiska förändringar, där symbolen fungerar likt en kompass för människan. 

En kompass som ofta pekar åt ett konstruktivt håll. En utveckling som riktar sig mot en 

inre verklighet där känslomässiga, behoven och drifterna är centralt vitala.32 

 

1.3.4 Platsbunden entitetkontinuitet som psykisk manifestation 

 

 

Platsbunden entitetkontinuitet, det vill säga överempiriska upplevelser relaterade till en 

plats, är ett fenomen som upplevs likt det Jung menar vara något mittemellan psykisk 

och fysisk upplevelse och därför kan förstås som en psykisk manifestation samt 

projiceringar på omgivningen.33 

 Religionspsykologen Sara Duppils menar att sublimstimuli på en plats 

med entitetkontinuitet är ett fenomen av säregen natur. Stimuli, det vill säga det 

människan percipierar och som aktiverar psyket till upplevelser, kan förstås som en 

förkroppsligad psykisk situation av okänd natur som kan visa sig av 

                                                 
30 Jung 1974: 161 
31 Jung 1974: 161 
32 Carl- Jung 2017 
33 Duppils 2010: 62, 63 
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upplevelsemotagaren. Sublimstimuli sker genom upplevelsemotagarens intuition och 

extra sensorisk perception, som är mycket sensibel vid stimuli.34 Duppils beskriver att 

uppfattningen av stimuli resulterar i att upplevelsemotagaren kan projicera en visionär 

bild av stimuli som i sin tur blir att symbolisera en psykisk situation.35 

 Stoff från det omedvetna kan lättare komma upp till det medvetna vid 

platsbundna upplevelser och Jung menar att detta berodde på den transcendenta 

funktionen. Den transcendenta funktionen är en religiös funktion som varken är psykisk 

eller fysisk, utan en förening av dem båda och lika är upplevelserna vid platsbunden 

entitetkontinuitet. Jung ansåg att den transcendenta funktionen fungerar som en länk 

mellan det omedvetna och det medvetna, där medvetenheten om sublimstimuli på 

platsen sammanflätas. Vid synkrona fenomen sammansmälter något av stimuli ihop 

med tid och rum där objekt och psyke blir upplevda genom den transcendenta 

funktionen och arketyperna aktualiseras. Symbolerna agerar vid dessa tillfällen som 

medlare mellan onåbara aspekter av verkligheten i det medvetna. 36 

 

 

1.3.5 Numen och platsbunden entitetkontinuitet 

 

 

Numen är upplevelser som är relaterade till en individs psykiska stoff. Numen förklaras 

enligt jungiansk psykologi vara en emotionell laddning som överförs till medvetandet 

när en arketypisk bild eller situation inträffar. Den numinösa karaktären är mystik och 

beskrivs vara en andlig förmedlare. När förmedlaren upplevs utanför individen skapas 

en numinös atmosfär där arketypiska intryck upplevs likt en skrämmande fascination för 

medvetandet och kan medföra en känsla av meningsfullhet.37 

 En numinös upplevelse leder till ett förändrat medvetande tillstånd som 

leder i sin tur till förhöjd sensorisk perception. Den sensoriska perceptionen gör 

individens psyke mer mottagligt för sublim stimuli och upplevelser. Denna psykiska 

process går att likna med en uppåt gående spiral av upplevelser med en ökad sensorisk 

perception. 38  

 

                                                 
34 Duppils 2010: 35 
35 Duppils 2010: 36 
36 Duppils 2010: 36 
37 Duppils 2010: 37  
38 Duppils 2010: 37 
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1.4 Empiriskt material 

 

I uppsatsen används materialet som utgörs av tryckt och elektronisk litteratur samt 

material från olika hemsidor på internet. Uppsatsen innehåller andrahandskällor 

vilket redogör för något som inte har kunnat observeras utan upplysningen kring 

källans information har kommit i andra, tredje eller fjärde hand. Berättelser som 

källor kan ändå ge insyn om människans föreställningsvärld.39 Nedan redogörs för 

hur källorna kommit till användning i uppsatsen. 

 

 

1.4.1 Litteratur 

 

 

Folklorist och etnolog Carl-Herman Tillhagens Vattnens folklore (1996) är en bok 

som informerar om sägner och seden kring vatten. Boken tar upp olika myter och 

tro kring sjöar, bäckar, floder, hav och kring olika vattenkällor. Litteraturen tar 

även med väsen som oftast vistas och anses tillhöra vattnet, till exempel sjörået, 

näcken, bäckahästen, älvor och havsfrun. Litteraturen riktar sig till människor som 

är intresserade av sägner och sed kring bäckar, älvar sjöar och hav och är en 

relevant bok för denna uppsats då fokus endast ligger runt betydelsen av vattnet 

och vattnets väsen.40  

Tillhagens Skogarna och träden (1995) är relevant för uppsatsens 

undersökning då bokens innehåll riktar sig till människor som är intresserade av 

skogens och trädens natursyn i gångna tider. Litteraturen tar upp hur 

vildmarksvarelsen blir människa, människans relation till träden, skogens sed, 

sedens översinnliga väsen, om skogsrået samt om andra översinnliga väsen som 

Lyktgubben, Skratt och Lövjerskan.41 

Lärare Carl Zetterlund Natur och folk i Ovansjöbygden (1973) är 

litteratur som beskriver seden i Gästrikland där väsen ifrån skog, sjö och berg som 

                                                 
39 Hellspong, Lennart 2003 
40 Tillhagen 1996: 5, 7 
41 Tillhagen 1995: 5, 6 
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skogsrået, bergsfrun, bergsmannen, bergsrået, sjörået är besläktade och är helt 

omöjligt att skilja åt. Alla dessa nämnda gestalter anses vara ett och samma väsen. 

42 Boken tar även upp kultplatser, offer och ett rituellt handlande, till exempel att 

ställa ut mjölk till tomtar och osynliga vittror för att få deras beskydd eller 

kastades föremål över gestalterna för att gestalterna skulle förvinna. En annan rit 

kunde bestå av att göra ett litet hål i taket vid farstun, ett hål som kallades för 

’tömtehöla’. Det var ett speciellt hål för hustomten som annars kunde bli arg.43 

 

 

1.4.2 Internet 

 

 

För att få in data om berättelserna och naturväsen studerades hemsidan 

thorsaker.se. En hemsida där 141 berättelser finns nedtecknade om 

Ovansjöbygden. Vid ett tillfälle i undersökningsprocessen beskrev berättelserna 

troll som en gestalt som ter sig busig, utmanande, oförutsägbar och har en 

uttryckande underton av fostrande essenser, som uppmanar till omsorg av liv och 

natur. I andra sammanhang kan trollens uttryck tolkas utmana människans moral, 

etik, förstånd, självdisciplin och ansvar.44 

Nationalencyklopedin (NE) har en tydlig faktamässig definition av 

vad väsen är, vilket kommer att hjälpa specificera väsen fenomenet, NE beskriver 

att ’väsen’ är föreställningar av en tillfällig sanning, ett oföränderligt tillstånd som 

bär på arketyper, NE användes även för att bekräfta olika symboliska tolkningar.45 

 

 

1.5 Metod  

 

Materialet har bearbetats genom hermeneutisk metod. Universitetslektor Johan 

Alvehus menar att hermeneutik är en kvalitativ metod som utgår ifrån att 

verkligheten kan uppfattas på ur många olika perspektiv och att det inte finns en 

                                                 
42 Zetterlund 1973: 134, 135  
43 Zetterlund 1973: 135 
44 Thorsaker 2005, 2014 
45 Nationalencyklopedin, Väsen 

http://www.thorsaker.se/diverse/gastrikebygder/sagner.htm#Ovansjö_2
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absolut sanning.46 Enligt Alvesson är hermeneutiken separerar intuitionens natur i 

två typer; en som är baserat på inlevelse, och en som är baserad på individers 

intention, vilket ger förståelse om olika orsakssamband.47 

 Materialet i form av sekundära källor och tre berättelser har använts 

i uppsatsen för att exemplifiera återkommande teman, och har valts ut i sökandet 

efter indikatorer eller mönster som upprepade sig. Kodningen utgjorde materialets 

struktur och kategorier. 48 Resultatet visade en tydlig indikation att en kategori 

handlade om platsbundna upplevelser och i enlighet med Gävleborgsläns tradition 

har naturväsendena identiska egenskaper vilket gör det svår att särskilja 

naturväsendena ifrån varandra. 

 

 

1.5.1 Hermeneutik 

 

 

Enligt professor Mats Alvesson kan hermeneutik beskrivas som ett nyskapande 

tänkesätt, där tankarnas väg till tolkning och förståelse är inspirerat av kreativ 

mångfald. Kunskap genom hermeneutik fås inte enbart på den traditionella vägen 

genom resonerande och tillsynes rationella vägar. Intuition, det vill säga ett inre 

betraktande separerat från förnuftet är istället en viktig komponent i 

hermeneutiska processer.49 

 Texttolkning är hermeneutikens utgångspunkt att meningen i texten 

endast kan förstås om meningen sätts samman med helheten. Alvesson beskriver 

att en texts helhet kan enligt hermeneutiken endast förstås genom helheten som ett 

samband genom att studera objekt/subjekt och förståelse/förklaring genom 

perspektiven dåtid och nutid. Alvesson menar att helheten består av flera olika 

små enheter eller delar av något som endast kan förstås ur helhetens olika 

essenser.50 

 Hermeneutiken är en förståelsetradition som sägs lösa essensens 

olösliga motsägelser genom att förvandla helhetsbeskrivning till en spiral, flera 

                                                 
46 Alvehus 2013: 20, 22 
47 Alvesson 2007: 191, 192 
48 Alvesson 2007: 191, 192 
49 Alvesson 2007: 191, 192 
50 Alvesson 2007: 193, 194 
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helhetsbeskrivningar sätts i samband med varandra och denna samarbetsprocess 

leder till ny belysning och en djupare förståelse.51 

 

1.5.2 Fenomenologi 

 

 

Uppsatsens ramverk har i stora drag influenser av fenomenologi, en term som 

används inom nutidens filosofi och psykologi. Fenomenologin innehåller flera 

olika perspektiv som handlar om att studera föreställningar om vad människan ser, 

hör, smakar och luktar, känner och upplever.52 Med fenomenologin görs försök 

till att förstå människans sätt att vara och reagera utifrån föreställningar och 

upplevelser. Detta kan ge en tolkande förklaring till människans handling genom 

att undersöka föreställningen om människan själv och upplevelsen till den yttre 

verkligheten. 53 

Med hjälp av fenomenologin försöker man förstå erfarenheten och 

hur denna upplevs genom medvetandet som ses som en dimension där uppfattning 

och upplevelse, hörsel och andra sinnen ses vara i ett samspel, bortom tid och rum 

i medvetandet. 54 Materialets analys har inspirerats av detta perspektiv och 

kommer att framställas som en beskrivning av händelser av essenser, som 

uppenbarar liknelser genom mönster, dessa kommer att ställa emot varandra.55 

 

 

1.5.3 Källkritik och metoddiskussion 

 

 

Professor Lennart Hellspong menar att källkritik syftar till att bedöma källans 

tillförlitlighet som information om olika sakförhållanden, mening och 

sammanhang genom granskning. Syftet är att avgöra hur tillförlitlig en källa är. I 

en källkritisk textanalys undersöks om textens uppgifter är riktiga eller felaktiga. 

                                                 
51 Alvesson 2007: 194 
52 Psykologiguiden 2018 
53 Psykologiguiden 2018 
54 Psykologiguiden 2018 
55 Gilhus, Mikaelsson 2003: 75, 76 
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Om en text anses vara otillförlitlig kan det bero på att textens källa ger en 

missvisande bild av ett fenomen genom att ensidigt välja ut fakta av ett visst slag. 

Det kan handla om att försköna en situation. För att en källa ska kunna anses 

tillförlitlig bör textens källa inte enbart vara sann utan även opartisk och 

balanserad.56 

 Tillförlitligheten i texten kan även vara hur en text beskriver olika 

förhållanden och ger dessa en innebörd samt ett sammanhang. Källkritik handlar 

även om att skribenten är självkritisk och värderar sin egen text och försök att 

identifiera vad som kan göra texten mindre tillförlitlig. I religionspsykologiska 

studier behandlas en texts beskrivningar av upplevelser och inre processer som är 

subjektiva och därför bör förstås som indikationer, upplevelser och sanning.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
56 Hellspong, Lennart 2003 
57 Hellspong, Lennart 2003 
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2. TROLLENS RUMSLIGA OCH SYMBOLISKA 

MANIFESTATION I OVANSJÖBYGDEN 

 

I berättelserna på hemsidan thorsaker.se var Troll det centrala naturväsendet i 

Ovansjöbygdens sed. Berättelserna beskriver att människan inte oftast ser troll, utan de 

ger sig tillkänna genom förnimmelser genom hörsel eller känsla. Troll visade sig även 

vara antropomorfa väsen som beskrivs leva i en alternativ verklighet. Trollens 

karaktärsdrag kan tolkningsvis beskrivs som retfulla, humoristiska, busiga och 

oförutsägbart spontana.58 

 Berättelser om möten med troll ger en abstrakt beskrivning om hur troll 

framställs som en projicerad psykisk manifestation eller som en animus, i den 

projicerade manifestationen uppmanas människan till ett givande och tagande och ett 

beslutstagande. 59 

 

2.1 Troll vid berg 

 

Vid denna symboliska plats berättas troll gå under benämningar som 

bergsmannen eller bergsfrun som i Ovansjöbygden även kallades gonna hon 

sades ha två getter som kallades Åla, Stråla och Epinaluppa.60 Enligt den 

berättande seden beskrevs troll ofta som en gumma, eller så syntes inte troll alls 

utan uttryckte sig genom en vision, hörsel eller en känsla.61 I en berättelse förtäljs 

hur en kvinna var ute i skogen och vaktade kor, när hon plötsligt hörde troll. 

Kvinnan med sällskap satt på en sten på Vikåsberget vid Storviks fäbodar: 

                                                 
58 Thorsaker 2005, 2014 
59 Thorsaker bearbetad berättelse 2005, 2014 
60 Zeterlund 1973: 134, 135 
61 Thorsaker bearbetad, berättelse 2005, 2014 

http://www.thorsaker.se/diverse/gastrikebygder/sagner.htm#Ovansjö_2
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Så hörde vi ett ljud, alldeles som om det drogs om stenen med en järnkedja. Vi blevo rädda och 

sprang därifrån. Men troll var det under stenen!62 

 

Etnologen Ejdestam Julius förklarar att bergets symbolik representeras av evighet 

och en dimension mellan himlen och det underjordiska dödsriket där döda har sitt 

vilorum. Till bergen blev människan ofta tillfångatagen av troll, vilket kallas för 

bergtagen. Människan kunde bli frisläppt och återvända hem efter en tid, dock 

hade hon då blivit förändrad och rubbad i förståndet.63 En berättelse om att bli 

bergtagen i Ovansjöbygden: 

 

En flicka i denna socken blivit bergtagen. Flickans mor hade av någon anledning blivit förargad 

på henne, och bad henne "dra åt fanders". Flickan gick då ut och kom inte tillbaka. Då började 

man ana, att hon blivit bergtagen.  Någon tid efteråt såg modern flickan ligga hemma i en säng i 

färd med att giva livet åt ett barn. "Det är då bra, att du nu får ligga i en så fin säng", sade 

modern. "Tycker ni jag har det bra, när jag ligger mellan två stenar", svarade flickan, och så 

försvann synen. Den försvunna avhördes aldrig mer.
64

 

 

 

2.1.1 Jungianskanalys av troll vid berg 

 

 
Berättelse beskrivningar av upplevelser att bli bergtagen kan ur ett jungianskt perspektiv 

förstås som en förkroppsligad psykisk situation, där berget som symbol kan ha bevarats 

som ett psykiskt avtryck. Jung menade att upplevelsen av ett yttre stimuli kan resultera i 

att mottagaren kan projicera en vision som i sin tur representerar en psykisk situation. 

Upplevelser är över empiriska och kan härledas till vad Jung kallar för den 

transcendenta funktionen, en funktion som varken är psykisk eller fysisk utan en 

förening av dem båda, liksom upplevelser vid platsbunden entitetkontinuitet.65  

 Visioner av troll går att relatera till Wulffs beskrivning av arketypen den 

vise, en arketyp som handlar om mening och representerar insikt, förståelse, klarsynthet 

och intuition. Arketypen den vises kvaliteter präglas av välvilja, och när arketypen av 

den vise manifesterar sig i människans psyke vill arketypen väcka självreflektion eller 

                                                 
62 Thorsaker bearbetad, berättelse 2005, 2014 
63 Ejdestam 1992: 18 
64 Thorsaker 2005, 2014 
65 Duppils 2010: 34 
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varna för faror.66 Arketypen den vise är också relaterad till animus, en maskulin princip 

som troligen manifesterar sig i tankar eller ord likt en röst i psyket som kommer med 

gåvor i form av moraliska egenskaper.67 

Bergets symbolik representeras en dimension mellan det medvetna och det 

omedvetna. Berg symboliken kan också härledas till Wulffs beskrivning av 

Modersarketyp som representerar underjorden relaterat till det omedvetna, en plats för 

mystik förändring. Modersarketypen är även relaterad till anima, en feminin princip, 

livets egen arketyp. Anima rymmer kopplingar till mystikens dimensioner som har 

religiös anknytning68. 

 Berättelsen om att bli bergtagen beskriver att den bergtagnas moder fick 

en vision och såg sin dotter ligga i sängen där hon höll på att föda ett barn. Barnen i 

berättelsen kan relateras till barnets arketyp in, en arketyp som symboliskt visar på 

’ursprunglighet’ eller barndomsförhållanden i en människas liv. Barnet representerar 

framtid och antyder möjligheter mot personlighetsutveckling och anteciperar förening 

av motsatser. Arketypen representerar behovet av självförverkligande och symboliserar 

liv bortom döden. Barnets manifestation påminna människan om svårigheter på vägen 

mot en psykisk helhet, och en påminnelse om faror som hotar ett nyförvärvat 

medvetande.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Wulff 1993: 267, 268 
67 Wulff 1993: 263 
68 Wulff 1993: 263, 264 
69 Wulff 1993: 266, 267 
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2.2 Troll i skogen 
 

 

Människans förhållande till naturen har genom tiderna varit ödmjuk, allt liv i 

skogen har ansetts ha en genomträngande vilja att överleva och växa. Enligt seden 

väsen i skogen som till exempel skogsfrun, sjörå, troll, bergsmannen och 

bergsfrun, och möten med dessa väsen sker mellan väsendets transcendenta natur 

och människans fysiska mänsklighet.70 

 Skogens troll lämnade människan med en känsla av livets storhet 

och en anande tanke kring fenomenets överempiriska krafter. Seden var 

animistisk och uppfattningen fanns att naturen var besjälad och hade ett eget liv, 

allt ifrån djur, växter, berg, sjöar, moln, vind, himmelens stjärnor, solen och 

månen antogs ha ett besjälat liv som inte kunde tala, men kunde tänka, känna och 

uppfatta människans intentioner.71  

 Ett exempel på att naturen menades känna och uppfattade 

människans intentioner går att finna i en berättelse om troll i skogen som gav en 

flicka ett förtroende samt en gåva i form av en skatt. Flickan blev dock girig och 

ville ha mer. När flickan gick för att ta mer av rikedomen, vilseledde trollet henne 

och hon fann aldrig mer Skatten.72   I en annan berättelse om att bli bergtagen 

beskrivs erfarenheten mer som en upplevelse bortom tid och rum som relateras till 

skogen. Berättelsen beskriver att kvinnan sakta försvinner, att hon tappar sitt 

förstånd, och upplever hur trädtopparna smeker hennes ansikte. När kvinnan 

återkommer till ett medvetet tillstånd finner hon sig själv sittandes grensle över en 

tall djupt inne i skogen. 

När min morfars syster och en annan flicka var ute och gick vall med korna, blev korna borta för 

dem. Morfars syster, hon hette Anna, gick upp mot skogen för att leta igen dem, medan den 

andra stannade kvar. Men strax efter kom korna tillbaks, och då ropade den andra flickan på 

Anna. Det hörde Anna, och hon såg korna, men hon kunde inte svara eller säga ett enda ord. Sen 

visste hon ingenting mer, hon bara tyckte, att hon kände trädtopparna smeka sig i ansiktet. När 

hon kom till sig igen, satte hon grensle över en tall djupt inne i skogen. Hon hade ingen aning 

om, var hon var. 73 

 

 

                                                 
70 Tillhagen 1995: 61 
71 Tillhagen 1995: 28 
72 Thorsaker bearbetad berättelse 2005, 2014 
73 Thorsaker 2005, 2014 
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2.2.1 Jungiansk analys av troll i skogar 

 

Ur ett jungianskt perspektiv kan skogen förstås som en symbolisk plats för det 

omedvetna, en plats där hemligheter kan upptäckas. I seden beskrivs berättelser 

från djupt inne i skogen, vilket kan förstås som att det långt inne i det omedvetna 

finns mörka, förtryckta minnen och känslor som kan konfronteras. Skogen 

beskrivs även som människans existentiella dimension, en dimension som 

metaforiskt hänvisar till att hitta sig själv. Att hitta sig själv kan metaforiskt 

härleda till att medvetande göra material i det omedvetna. Till Exempel 

berättelsen om skatten som flickan fann i skogen, den fann hon i det omedvetna 

och skatten representerar vissa själsliga förmågor tillexempel att söka vishet och 

kunskap.74 Skogen sägs vara en hemvist för sanningar där alla antar sin rätta 

gestalt,75 skogen beskrivs ofta bebos av mystika hotfulla väsen som kan 

förkroppsligas i individuationsprocessens där människan initierar mot mognad 

och ansvar.76 Skogen som representation av det omedvetna beskriver vad Jung 

kallar för individuationsprocessen, en process en religiös upplevelse styrt av 

medfödda mönster i psykets centrum. Individuationsprocessen sker genom att 

upplösa attitydsmurar och den persona som människan intar i sociala situationer. 

När upplösningen av persona har skett möter människan sin skugga, vilket kan 

förstås som troll i skogen, bestående av brister, förakt och hemligheter. 77 

 Upplevelser i skogen beskrivs i berättelserna som en upplevelse av 

närvaro.  Upplevelsen av närvaro var enligt Duppils vanligt på platser med 

entitetkontinuitet, där skog och troll blir numen, en yttre erfaren upplevelse som är 

relaterad autonoma komplex. Vid upplevelsen erfars en numinös atmosfär där de 

arketypiska intrycken upplevs fascinerande och skrämmande på samma gång för 

medvetandet.78 Berättelser om att bli bergtagen i skogen, är ett exempel på att 

                                                 
74 Biedermann. 1991: 362 
75 Ambjörnsson 2015 
76 Biedermann 1991: 364 
77 Jung 1974: 161 
78 Duppils 2010: 38 
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dessa upplevelser i berättelserna är baserade på ett förändrat medvetandetillstånd, 

vilket även är centralt i en numinös upplevelse.79 

  

 

2.3 Troll vid vatten 
 

 

I berättelser från Ovansjöbygden redogörs för olika troll som visar sig i vatten. Ett 

exempel är en häst som beskrevs stå mitt ute i sjön. En annan gestalt bestod av ett 

sjörå som kunde visa sig som ett stort grått blekt huvud med sorgset uttryck, eller 

gestalta något som liknade en människa, eller anta en annan form. Precis som alla 

väsen kunde sjörået byta gestalt och uppträda i vilken skepnad som helst.80  

 I en berättelse från Ovansjöbygden beskrivs en kvinna ville bada i 

Gårdsjön. När hon hade vistats vid sjöns strand ett tag började kvinnan ömsa 

skinn. Trädkronorna tystnade och allt ovan vattenytan höll andan. Ovansjöfolket 

kände till Gårdsjöns väsen och folket tvättad aldrig sig i sjöns vatten. Kvinnan 

kände inte till denna sed. Efter en stund reste sig kvinnan och böjde sig fram över 

sjöns vattenyta, och i samma stund fick hon se sitt sanna jag i sjöns blanka yta då 

ryggade kvinnan tillbaka, Gårdsjön enligt berättelser är sanningens spegel.81  

 

 

2.3.1 Jungiansk analys av troll i sjöar 

 

 
Vatten är i många skapelsemyter källan till allt liv, samtidigt ett naturelement 

människan kan drunkna och upplösas i. psykologiskt är vattnet en symbol för det 

omedvetna som hotas av mystiken under vattenytan.82 Livet under vattnet 

representerar en livsgivandekraft, inom djuppsykologin handlar det 

livsgivandekraften om ett förkroppsligande av visst material i personlighetens 

omedvetna.83 

                                                 
79 Wulff 1993: 263, 264 
80 Tillhagen 1996: 112, 114 
81 Zetterlund 1973: 143, 144 
82 Biedermann 1991: 451 
83 Biedermann 1991: 454, 455 
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 Anima den feminin princip, livets egen arketyp representeras i 

vattnets livsflöde. En annan arketyp som finns under vattenytan är 

Modersarketypen som representeras av omsorg, sympati, visdom och andlig 

vitalitet som går utöver förnuftet. Modersarketypen symboliserar människans 

omedvetna en plats där mystik förändring och återfödelse sker tillsammans med 

det omedvetna. Modersarketypens destruktiva kopplingar menar Wulff knyta an 

till hemligheter, det dolda, mörker, avgrunden, en dödsvärld som uppslukar, 

förleder och förgiftar är något människan kan drunkna och upplösas i.84  

 Professor Klaus Biedermann förklarar att speglande vattenytor kan 

synliggöra en slags motsatt värld som skiljer sig ifrån den fysiska världen.85 

Berättelsens Spegelbild i vattnet visar skuggan, människans hemlighetsfulla 

dubbelgångare.86 Skuggan är, ur ett jungianskt perspektiv en destruktiv, 

underlägsen outvecklade odisciplinerad sida av människans personlighet. Skuggan 

byggs upp av föraktfulla egenskaper som människan vill förneka i sin natur detta 

inkluderar djuriska tendenser som människan ärvt från sina förfäder.87  

 Inom djuppsykologin representerar skuggan en symbol för 

personens omedvetna. En skugga som i modersarketypen tar makten över 

människans livsflöde förkroppsligas av materialet från arketyperna.88.  

 Vattnet är en spegelbild av människans psyke, sinne, karaktär, 

personlighet och natur.89 Under vattnets yta i dödsriket kan människans innersta 

essensen finna sitt hem i dimensionen som speglar varje enskildhet och 

förhållanden i en motsatt värld som skiljer sig ifrån den fysiska världen.90 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Wulff 1993: 266, 267 
85 Biedermann 1991: 378 
86 Biedermann 1991: 366, 367 
87 Wulff 1993: 263, 264 
88 Biedermann 1991: 454, 455 
89 Tillhagen 1995: 174, 175 
90 Biedermann 1991: 378; Tillhagen 1995: 175, 176 
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3. DISKUSSION 

 

Hur beskrivs upplevelser av troll? 

 

I undersökningens analys framkom det att berättelser om troll gav en abstrakt 

beskrivning om hur de framställs som en projicerad psykisk manifestation. Berättelser 

liknande empiriska upplevelser av troll kan som ur ett jungianskt perspektiv förstås likt 

en förkroppsligad psykisk situation - där troll och platsen som symbol bevarats som ett 

psykiskt avtryck. Berättande upplevelser av troll på den bestämda platsen relateras till 

vad Jung kallar för transcendent funktion, en funktion som varken är psykisk eller 

fysisk utan en förening av dem båda. 91 

Upplevelserna sker genom ett förändrat tillstånd, där upplevelsen är 

numinös karaktär, något som enligt Sara Duppils är vanligt på en plats med 

etitetkontinuitet. Empiriska upplevelser av troll går att förstås som vitala arketyper i 

individuationen till exempel utifrån arketypernas egenskaper den vise, anima/animus, 

modersarketypen och barnet. Marie-Louise Von Franz beskrev att det omedvetna 

framställer arketypernas gestalt, en form som ger bilder med ledtrådar till förståelse av 

processer som pågår i det kollektiva psyket.92 

 Arketyper kan beskrivas som en fundamental poetisk bild, en fantasi, eller 

en elementär känsla och genom den emotionella erfarenheten och tillsammans med det 

känslomässiga värdet - blir arketypen levande och betydelsefull.93 

Vilken betydelse har miljön för upplevelser av troll? 

 
Platsen där allt sker är i det omedvetna vilket är ett centralt element, den platsbundna 

miljö i den empiriska upplevelsen blir en direkt koppling till det omedvetna, en plats där 

arketyperna hämtas, en plats för mystik där förändringar sker. Miljön speglar även 

människans psyke, sinne, karaktär, personlighet och natur en värld präglat av det 

omedvetna.94 I det omedvetna framkom hemligheter, förtryckta minnen och känslor 

                                                 
91 Duppils 2010: 36 
92 Von Franz 1986: 15  
93 Von Franz 1986:18 
94 Biedermann 1991: 378 
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som människan har möjlighet att konfrontera eller förneka. Konfrontationen sker genom 

vad Jung kallar individuationsprocessen i denna process möter människan numen som 

är relaterade till en individs psykiska stoff och enligt jungiansk psykologi så är numen 

en emotionell laddning som överförs till medvetandet när en arketypisk bild eller 

situation inträffar, processens samspel skapar en livskraft som kan förkroppsligas.95 

Hur kan upplevelser av troll förstås från ett jungianskt perspektiv? 

 
Vid varje platsbunden upplevelse är en empirisk upplevelse som är relaterat till det 

omedvetna där trollarketypen fungerar likt en symbolkommunikation som medlar 

mellan det omedvetna och det medvetna.96  Empiriska upplevelser kan förstås som en 

individuell erfarenhet som sker i enskildhet, där mötet med troll kan förstås genom 

Jungs arketypteori, troll som arketyp är präglat av händelser eller omständighet som 

uttrycker sig spontant. Trollarketypen uppmanar människans psyke till ett givande och 

tagande och ett beslutstagande, där arketypen framställer sig via en projicerad psykisk 

manifestation. Den psykiska manifestationen speglar egenskaper ur ett tvådimensionellt 

perspektiv där trollarketypen blir att representera ett fönster in i människans 

medvetande och i det omedvetna. Mötet är ett spontant möte som sker i sinnet.97  

 Ur ett Jungianskt perspektiv kan mötet mellan arketypen och miljön 

beskriva platsbundna upplevelser som innehåller övergångar mellan människans 

medvetna och omedvetna samt dess relation med arketyperna. En övergång som 

beskrivs som en plats där gränsen mellan omedvetenhet och medvetenhet suddas ut och 

där psyket träder in i en alternativ verklighet.98 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Biedermann 1991: 454, 455 
96 Duppils 2010: 34 
97 Thorsaker bearbetad, berättelse 2005, 2014 
98 Nationalencyklopedin, Sägen 
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3.1 Slutsats 
 

 

Uppsatsen påvisar att berättelser om troll fungerar likt en arketyp och att trollarketypen 

går att relatera till ett tillstånd i tillvaron, ett tillstånd i psyket som kan 

förklara föreställningar och tillfälliga sanningar, ett tillstånd som är oföränderligt och 

som har ett dualistiskt innehåll, egenskaper fyllda av motsägelser och består av 

beteendemönster som är av paradoxal natur.  

Trollarketypen kan tolkas som ett individuellt tillstånd vars essens består av företeelser, 

händelser eller omständigheter som sker spontant och innehåller förutsägelser eller 

ingivelser som uppenbarar sig via en projicerad psykisk manifestation eller som en 

animus medan naturen och det omedvetna intar den anima och modersarketypen. 

 Berättelserna om troll i Ovansjö kan förstås som traderade överempiriska 

upplevelser. Där platsen för upplevelserna har olika psykologisk betydelse och kan 

förstås som platsbundna upplevelser. Undersökningens material går slutligen att förstås 

som överempiriska upplevelser och kan relateras till entitetkontinuitet, även kallat 

platsbundna upplevelser som kan förstås ur ett jungianskt perspektiv.  

Uppsatsens undersökning bidrar med ett inre perspektiv och nytt sätt att se 

sed, sägner och naturväsen. Att fenomenet är ett med människan, ett element i 

människans natur. Till skillnad från det klassiska att folksagorna är präglade av 

mytologisk karaktär eller att naturväsen innehåller moral och traditioner kring hur 

människan ska vara och bete sig mot varandra eller förhålla sig till naturen. 

 

 

3.1.1 Framtida forskning 
 

 

I undersökningen framkom det att upplevelserna var av meningsfull natur och 

överempiriska ur ett jungianskt perspektiv, samt att upplevelserna bar på en numinös 

karaktär som innehöll en mystik dimension. Mystikens numinösa karaktär i 

berättelsernas upplevelse skulle kunna vara förslag till framtida forskning.   
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Ordlista 

Arketyp -Universell nedärvda bilder 

och symboler som återfinns i det 

kollektiva omedvetna och utgör 

symboliskt material för människan 

psykisk utveckling. Arketyper 

förkommer bland annat i drömmar, 

myter och konst, Arketyperna är: 

självet, persona, Animus/anima, 

skuggan, modern, den gamle vise, 

mannen/kvinnan och barnet (Jung). 

Antropomorf -Ett icke mänskligt väsen 

med människoliknande gestalt eller 

människoliknande själsliv. 

Det kollektiva omedvetna -Den inre 

kärnan i det omedvetna där möjligheter 

till arketyper finns, och där tid och rum 

är relativt (Jung).  

Platsbunden entitetkontinuitet -

Begrepp för att beskriva en upplevelse 

tradition av transcendenta upplevelser 

på bestämd plats (Duppils).  

Individuation -En process som sker för 

att förverkliga den individuella 

personligheten (Jung) 

Komplex -Bortträngda föreställningar 

eller förhoppningar. Komplex uppstår 

när en människa vid upprepade tillfällen 

gör liknande konstruktiva eller 

destruktiva erfarenheter och hamnar i en 

konflikt om hur hon bör anpassa sig till 

en viss situation (Jung). 

Mystik -Samlingsterm för erfarenheter 

av ett möte med en alternativ verklighet 

där ockult fördold visdom kan hämtas 

Numen- en ofta objektiv upplevelse av 

en emotionell ”laddning” som kan 

överföras till medvetandet när en 

arketypisk bild eller situation inträffar 

(Jung). 

Projektion- Material i det omedvetna 

som blir projicerat eller förlagt på 

omgivningen (Jung). 

Sed- Står för tradition, bruk, vana, 

moral och uppförande och hållit sig 

levande genom berättelser som 

omtolkats från arv till arv. 

Sublim stimuli -Stimuli som inte 

uppfattas av det medvetna  

Transcendent funktion -En religiös 

funktion som verkar för att förena 

motsatserna i psyket (Jung). 

Troll -Antropomorfa naturväsen som 

bor i en alternativ verklighet, ger sig till 

känna som arketyper
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Abstrakt 
 

Vanliga utgångspunkter kring folksagorna är att sagorna är präglade av mytologisk 

karaktär eller att naturväsen innehåller moral och traditioner kring hur människan ska 

vara och bete sig mot varandra eller förhålla sig till naturen.  Hur kan till exempel 

berättelser om troll förstås genom jungiansk psykologi som teoretisk utgångspunkt? 

Och vilken betydelse kan upplevelserna ha för människan? genom sekundära källor i 

form av berättelser om troll i Ovansjöbygden kan berättelser om upplevelser av troll 

förstås som traderade överempiriska upplevelser. Där platsen för upplevelserna har 

olika psykologisk betydelse och kan förstås som platsbundna upplevelser. Ur jungianskt 

perspektiv kan överempiriska upplevelser relateras till entitetkontinuitet, även kallat 

platsbundna upplevelser.  Det Jungianska perspektivet som analys bidrar med ett inre 

perspektiv och nytt sätt att se sed, sägner och naturväsen. Ett perspektiv där troll kan ses 

vara ett med människan, ett element som existerar i människans natur.  

 


