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Sammanfattning 
 

Skogsrået är ett mystiskt kvinnligt väsen som florerat i den svenska folktron, till största 

del från 1600-talet fram till 1900-talet. Hon beskrivs som en mycket vacker kvinna men 

hon sägs också ha haft svans, trädliknande rygg eller djurisk behåring. Hon är en farlig 

kvinna med makt att vilseleda, lura, ge otur, skada eller till och med mörda. Hon 

beskrivs som älskogslysten och tar sig ofta friheten att ha sexuella förbindelser med 

män som befunnit sig i skogen. Detta kvinnliga väsen beskrivs bara som farlig för män, 

inte kvinnor. I detta arbete har vi gjort en undersökning för att besvara frågan hur en 

tolkning av detta väsen kan ge en djupare förståelse av synen på kvinnlig sexualitet i 

den dåtida kulturen. Detta gjorde vi genom att göra en undersökning om skogsrået i de 

aktuella århundradena samt en undersökning om kvinnlig sexualitet i samma period. I 

analysen gjorde vi sedan en tolkning med hjälp av teorin om ett semiotiskt 

kulturbegrepp. Det visar sig att myten om skogsrået har mycket att berätta om kulturen 

kring kvinnlig sexualitet och även visat sig vara ett kvinnligt väsen som gått emot 

normer och regler. Hon är självständig, har en fri sexualitet och är oberoende av mannen 

för att överleva.
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1. Introduktion 

Folktro innebär att människor använder tradition för att uttrycka värderingar, idéer och 

olika trosföreställningar. Dessa traditioner förs vidare i generationer genom berättelser 

och seder. Detta betyder att folktro mer eller mindre är en karta av värderingar och 

kultur.1 På grund av att folktro speglar samhället och folkets värderingar är det 

intressant att analysera folktrons olika myter då detta ger en inblick i dåtidens kultur. Vi 

har valt att analysera ett väsen ur svensk folktro som är starkt kopplat till ett mycket 

tabubelagt ämne, sexualitet.  

 Det vimlar av övernaturliga väsen i den svenska historien. Människornas 

tro på övernaturliga väsen går att bevisa genom nedskrivna rättsprotokoll. Väsen ansågs 

dock finnas på ett annat plan än människorna. De tycktes vara som en speciell form av 

grannar. De levde bakvänt, det som var bra för dem var skadligt för människor. Dessa 

väsen utnyttjade människor genom deras svagheter, till dessa svagheter hörde sex och 

lust. Flertalet av dessa väsen besatt en erotisk makt vilken ansågs farlig för människan. 

Tron på övernaturliga väsen fördes vidare genom generationer, de äldre lärde de yngre. 

Historierna om dessa väsen var populära, detta går att se i och med de mängder 

nedskrivna berättelser som finns i arkiven runt om i landet.2  

 David Arill skrev 1923 i Folksägen och folkdiktning i västra Sverige att 

tillväxten av den moderna folktraditionen sker på grund av lokalisering. Anledningen 

till att människor tror på natursägen har att göra med mystikens lockelser. Sägner 

beskrivs som kortfattade sagor vilka ger anspråk till att vara sanna. Sägner uppkommer 

ofta ur en bygds historia med kopplingar till fornminnen. Äldre människor var 

övertygade om att naturen var full av väsen, eftersom naturen ansågs besjälad. Den 

besjälade naturen speglas alltså av varelser vilka påminde om människan själv. 

Varelserna fanns i direkt anslutning till människan, och var de inte varelserna till lags 

kunde de ge otur. Även om dessa väsen många gånger framstår som olycksbringare, 

finns det berättelser om väsen som kunde bringa lycka och glädje.3 

 Skogsrået är en av dessa varelser. Hon framstår på olika sätt på olika 

platser i Sverige, men att hon är farlig för män råder det inga tvivel om. Skogsrået 

lockade med sig män ut i skogen med sin falska skönhet och lurade dem till älskog. 

                                                 
1
 Darity, 2008 

2
 Schön, 2010, s. 1-28 

3
 Arill, 1923, s. 7-10 
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Inför hennes sexuella makt var männen chanslösa. Det ledde till en livstid av otur om 

männen nekade skogsrået, det sades även att hon kunde förvandlas till en hemskt 

vanföreställd och ful varelse.  Däremot kunde det bringa jaktlycka och annan form av 

tur till de som offrade till och smickrade varelsen.4 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om det går att få en djupare förståelse av hur 

kvinnans sexualitet har uppfattats, kulturellt och historiskt, genom att tolka 

föreställningen om skogsrået. Med djupare förståelse menar vi en förståelse av kulturens 

mening och betydelse av synen på kvinnans sexualitet. Eftersom berättelserna om 

skogsrået till största del utspelar sig från 1600-talet för att sedan, baserat på 

uppteckningar, ebba ut under första delen av 1900-talet, kommer vi att se över 

berättelser och litteratur om skogsrået från aktuella århundraden och även undersöka hur 

kvinnlig sexualitet beskrivs historiskt. Intentionen med att undersöka hur kvinnlig 

sexualitet har beskrivits historiskt, är att ge en överskådlig förståelse av ämnet inför den 

analys vi ska genomföra. Frågeställningen uppsatsen avser besvara är: 

● På vilket sätt kan en tolkning av myten om skogsrået ge en djupare förståelse av 

hur synen på kvinnlig sexualitet sett ut?  

 

1.2 Teori och Metod  

Teorin vi valt att använda är kulturantropologen Clifford Geertz teori om ett semiotiskt 

kulturbegrepp. Enligt Mikael Häll ser Geertz människan som ett djur i ett slags 

spindelnät av meningar hon själv har skapat, meningarna i detta fall, speglar kultur och 

analysen av kulturen ska vara förklarande. Annorlunda sociala uttryck är möjliga att 

avslöja genom analysen av kultur.5 Semiotik innebär en systematisk studie av tecken. 

Enligt Nationalencyklopedin berör semiotik samma område som human- och 

socialvetenskaper men att semiotiken studerar föremålen som resultatet av sociala 

gruppers tolkning och konstruktion.6 Enligt William H. Sewell Jr innebär Geertz 

tolkning av kulturella system att skildra en mängd symboler och hur de används i ett 

kulturellt system och undersöka hur de interagerar tillsammans. Ett exempel är 

kulturella system vilka inom en religion består av två kompletterande symboliska delar. 

                                                 
4
 Schön, 2010, s. 27-50 

5
 Häll, 2013, s. 22 

6
 Nationalencyklopedin, semiotik 
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Ena delen är ethos. Sewell Jr tolkar Geertz syn av ethos som människornas rättfärdighet 

och hur de förhåller sig till sin gud. Den andra delen är världsbilden, det vill säga bilden 

av hur saker och ting ser ut i verkligheten. Dessa två delar blir tillsammans komplett. 

Religioner strävar efter att harmonisera föreställningar människor har om verkligheten 

med deras föreställningar om passande sätt att leva. Det är denna ömsesidighet som 

skapar religioners systematiska karaktär. Men vad ömsesidigheten leder till begränsas 

inte enbart till religion, utan oavsett ämne, som till exempel uppfattningar om personer, 

hermafroditism, estetiska traditioner, maktkamper, ideologier, utveckling inom 

monarkin och så vidare går det att tillämpa Geertz kulturella analys eftersom den 

ständigt återkommer till kultur som en, metaforiskt sett, sammanflätad och ömsesidigt 

bärande betydelse. Detta sätt att analysera är ett synkront och intellektuellt arbetssätt.7 

Synkron, det vill säga synkronicitet är ”… en postulerad form av djupare samband 

mellan två i tid och rum åtskilda ting eller händelser, där man inte kan finna någon 

förbindelse av mera vardagligt slag – orsaksmässig, strukturell e.d.”8 Den synkrona 

beskrivningen av kultur är inte att se den som en tillfällig serie av uttryck och 

motsägelser, utan som en del i ett gemensamt definierat och gemensamt stödjande 

universum av oföränderlig betydelse.9 

 Enligt Renato I. Rosaldo Jr menar Geertz att det är förståelsen av hur 

människor förstår sig själva som är grunden till analysen av kultur. Förståelsen för det 

kulturellas uppgift är att uppmärksamma vad som sker människor emellan i den 

intersubjektiva kretsen.10 Enligt Geertz är kulturella mönster modeller bestående av 

uppsättningar av symboler som hör ihop med andra modeller genom att koppla dem 

parallellt eller genom att simulera dem. Relationerna kan vara psykologiska, sociala och 

fysiska enheter så som aktiviteter och processer. Vidare menar han att en modell har två 

innebörder, den ena är ”av” och den andra är ”för”. Dessa två innebörder skapar 

symbolernas särskilda värde. När de konfigureras med varandra till kulturella mönster 

blir de å ena sidan en modell av verkligheten, å andra sidan en modell för verkligheten 

och detta leder till att de både speglar världen och formar den.11 

Utifrån teorin om ett semiotiskt kulturbegrepp kommer vi göra en analys 

av skogsråets sexualitet och samhällets syn på kvinnlig sexualitet. Vi vill ta reda på om 

                                                 
7
 Sewell Jr, 1997, s. 39-40 

8
 Nationalencyklopedin, synkronicitet 

9
 Sewell Jr, 1997, s. 40 

10
 Rosaldo Jr, 1997, s. 30 

11
 International Encyclopedia of the Social Sciences, symbols, s. 252 
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det går att få en förståelse av synen på kvinnlig sexualitet ur ett historiskt och kulturellt 

perspektiv genom att tolka framställningen av skogsrået. Vi har valt att avgränsa oss till 

år 1600 och framåt. För att kunna göra en tolkande analys av hur skogsråets sexualitet 

kan ha kopplingar till samhällets syn på kvinnlig sexualitet har vi dels gått igenom 

litteratur om skogsrået från 1600-talet och framåt, samt gått igenom litteratur om den 

kvinnliga sexualitetens historia under samma tidsperiod. Den litteratur som samlats 

angående kvinnlig sexualitet har gett oss en grundförståelse för hur den kvinnliga 

sexualiteten sett ut genom berörda århundraden. Detta har gett oss redskap för att kunna 

göra en faktabaserad tolkning av skogsråets sexualitet i relation till samhällets syn på 

kvinnlig sexualitet. Detta är i enlighet med det teoretiska ramverk som valts till detta 

arbete, det vill säga teorin om ett semiotiskt kulturbegrepp. 

Föreställningen om skogsrået går i enlighet med teorin att tolka henne som 

en symbol i ett kulturellt system. Därför är vår mening att reda ur hur hon integreras 

tillsammans med en annan symbol i detta kulturella system, det vill säga 

framställningen av kvinnlig sexualitet. Sammanfattningsvis har vi alltså tolkat skogsrået 

utifrån teorin om ett semiotiskt kulturbegrepp. I den tolkning vi har gjort i analysdelen 

stödjer vi oss på den förförståelse som vi skapat genom den historiska undersökningen 

av kvinnlig sexualitet.  

Vad gäller litteraturen om skogsrået har vi dels tagit oss an avhandlingar 

och i övrigt beskrivande böcker kring skogsrået men även spenderat tid på 

folkminnesarkivet i Uppsala, där vi läst uppteckningar om kärlekshandlingar med 

skogsrået för att kunna få en bild av hennes sexualitet. Litteraturen angående sexualitet 

och dess historia består av historiska böcker som beskriver kvinnlig sexualitet i Sverige.  

I How to… carry out a literature review for a dissertation or research 

paper beskrivs litteraturstudier som ett stort arbete som kräver organisering. Det finns 

fyra processer att gå igenom. Första steget är att definiera ämnet och 

undersökningsområdet. Steg två är litteratursökningen och steg tre att analysera 

litteraturen. Slutligen är det steg fyra som behandlar själva skrivandet och skapandet av 

litteraturanalysen och dess struktur.12 Under arbetets gång har vi använt oss utav denna 

struktur.  

 

                                                 
12

 Adolphus, 2017 
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1.3 Material 

Det material vi har använt för vår undersökning om skogsrået är relevanta böcker och 

avhandlingar, en redogörelse för dessa följer. Vi har använt oss av boken Erotiska väsen 

skriven av folklivsforskare Ebbe Schön. Schön har skrivit ett trettiotal böcker om just 

folktro, i vårt fall en bok om erotiska väsen, bland andra skogsrået. Avhandlingen 

Skogsrået i yngre nordisk folktradition skriven 1935 av folklorist Gunnar Granberg 

samt en nyare avhandling Skogsrået, näcken och djävulen: erotiska naturväsen och 

demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige skriven av historiker Mikael Häll. I 

undersökningen om Skogsrået har vi också använt oss av en mängd arkivutdrag från 

folkminnesarkivet i Uppsala, där vi har valt utdrag som beskriver skogsråets sexualitet 

från olika delar av Sverige. Det som tett sig vara svårt med berättelser från arkivet i 

Uppsala är att de flesta berättelser är nedskrivna under 1900-talet, det nämns i vissa fall 

att historierna sägs vara 200 år gamla men det är svårt att sätta datum på när dessa 

berättelser uppkom.  

 I undersökningen gällande kvinnlig sexualitet har vi använt oss av flertalet 

källor i syfte att göra en överskådlig presentation av kvinnlig sexualitet från 1600-talet 

och framåt. Vi har använt oss av boken Sexualitet skriven av Lotta Löfgren-Mårtensson, 

docent i hälsa och samhälle med en inriktning i sexologi. Den sexuella människan är 

skriven av Ann Heberlein, hennes bok har vi använt för att inkludera olika etiska 

perspektiv på sexualitet. Pia Laskar skriver i Ett bidrag till heterosexualitetens historia: 

kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920 om normer kring 

njutning ur ett historiskt perspektiv. Alice Lyttkens skriver om den svenska kvinnan 

genom historien i Svensk kvinna : Kulturhistoriska tidsmålningar i ord och bild. 

Länsstyrelsens Kvinnorum är en beskrivning av kvinnans roll från vikingatid till nutid. 

Vi har också använt oss utav filosofen Michel Foucaults Sexualitetens historia. Bd 1, 

Viljan att veta, vilken är den första av tre band om sexualitetens historia. Sexualitetens 

omvandlingar: politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer, skriven av Thomas 

Johansson och Philip Lalander handlar om sexualitetens omvandlingar. I övrigt har vi 

också använt oss av Nationalencyklopedin, Encyclopedia of the social sciences samt 

Encyclopedia of religion. Vi har alltså försökt beröra en mängd olika infallsvinklar för 

att skapa en så god sammanfattning av ämnet som möjligt.  
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1.4 Tidigare forskning 

Gunnar Granberg skrev en avhandling år 1934 om skogsrået. Denna avhandling 

refereras till i flertalet andra forskares böcker och projekt som författades senare i tiden. 

Hans avhandling är en stor kartläggning av skogsråets historia och hur hon framställs i 

olika delar av norden. Ebbe Schön är en forskare inom folktro och har skrivit flertalet 

böcker inom detta område. Bland annat har han skrivit om erotiska väsen, där han 

beskriver skogsrået och hennes erotiska sida. Schön har varit chef för folkminnesarkivet 

vid Nordiska museet i Stockholm, vilket är det största folkminnesarkivet i Sverige. 

 Mikael Häll har skrivit en avhandling gällande föreställningar kring 

erotiska naturväsen och dess koppling till Djävulen och demonisk sexualitet, och hur 

Sverige tog ställning till dessa föreställningar på 1600- och 1700-talen. I denna 

avhandling söker han efter vilken betydelse föreställningarna hade för människor både 

kulturellt och i samtal.13 I föreställningarna om erotiska väsen beskriver Häll sin 

infallsvinkel på följande sätt “... att den som vill förstå det förgångna bör ta sin 

utgångspunkt i sådant som för den moderna människan ter sig egendomligt, 

svårbegripligt eller rentav meningslöst.”14  Han menar att det går att finna historisk och 

kulturell mening med det ovan nämnda perspektivet. Häll skriver att den huvudsakliga 

forskningen om natursägen ur erotiskt perspektiv uppkommit på senare år.15 

 Det finns alltså relativt mycket forskning, både gammal och ny, samt 

forskning ur olika perspektiv och avgränsningar. Det finns också flertalet arkiv runt om 

i Sverige där det finns berättelser och sägner nedskrivna om skogsrået. Skogsrået har 

analyserats och kartlagts rent allmänt, ur ett naturperspektiv och utifrån ett erotiskt 

perspektiv. Genom denna uppsats hoppas vi på att kunna bidra till forskningen kring 

både skogsrået och uppfattningen om kvinnlig sexualitet genom att spegla dessa mot 

varandra. Detta kommer undersökas under de berörda århundraden då skogsrået 

florerade som mest i Sverige, för att upptäcka eventuella likheter och/eller skillnader 

dem emellan. De berörda århundradena sträcker sig från 1600-talet och in på 1900-talet. 

2. Resultat 

I den här delen av uppsatsen kommer vi gå igenom det vi tagit reda på om skogsrået, 

grundläggande men med inriktning på hennes sexualitet och även uppteckningar från 

                                                 
13

 Häll, 2013, s. 19 
14

 Häll, 2013, s. 21 
15

 Häll, 2013, s. 61 
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folkminnesarkivet i Uppsala om mäns kärlekshandlingar med skogsrået. Vidare 

kommer vi gå igenom sexualitet, både generellt och historiskt sett med huvudfokus på 

kvinnlig sexualitet. 

 

2.1 Skogsrået 

Det finns flera olika så kallade rån i Sverige, beskriver författaren Kristofer Gustavsson, 

bland andra sjörå och gruvrå. Mest känd är ändå skogsrået, som styrde över skogen och 

det som finns i den. Naturväsen av kvinnligt kön beskrivs ofta som vackra och farliga, 

till motsats mot manliga väsen vilka sällan beskrivs med vackra drag.16 Folklivsforskare 

Ebbe Schön skriver i sin bok om erotiska väsen att skogsrået har många namn beroende 

på i vilken del av Sverige en befinner sig i. Exempel på andra tilltalsnamn för henne är: 

rånda, råan, skogsfru, skogsjungfru, skogsnuva och skogskäringen. Likaså hennes 

utseende kan framställas annorlunda beroende på del av Sverige. I vissa delar är hennes 

rygg ihålig, liknande en härsken trädstam. Vissa beskrev henne på nära håll som 

bestående av enbart trä och andra beskrev henne som en riktig människa. I andra delar 

framställs hon som vilken kvinna som helst, bortsett från hennes svans. Som en symbol 

för det feminina beskrivs hon med långt hår i flertalet berättelser.17 Dels finns 

beskrivningen om henne som en mycket grann kvinna, dels beskrivningen om henne 

som en individ med konsten att ändra skepnad menar historiker Mikael Häll.18 

Här följer en beskrivning av skogsrået, upptecknat av Gustaf Pettersson år 1931 i 

Värmland. 

Pettersson skriver: 

 

Ho såg obegripligt bra ut, som dä finaste fruntimmer. Långt hår haddo ho så dä 

räckte långt ner på axlarna. Män så kåm ho teå vänna sej åm, å då feck ja se ryggen 

påna, å dän va ihåli som ett inrotet tre, åsså feck ja se rompa som såg ut som på en 

ekurre, å då begrep ja vem dä va.19 

 

Nedtecknat i Västergötland år 1928 berättad av okänd person född år 1885: 

 

                                                 
16

 Gustafsson, 2014, s. 101 
17

 Schön, 2010, s. 28-37 
18

 Häll, 2013, s. 133 
19

 Pettersson, 1931 



 

8 

 

Min morfar brukade alltid berätta gamla historier för mej. Gek han sa då, att han 

hade sett skogsråt. Det var ett farligt grannt fruntimmer, men när han vände sej om, 

såg hon ut som ett baktråg på ryggen.20   

         

 Skogsrået beskrivs också som ful, i en uppteckning stod det att “Skogsråa 

är stor å ful”21.  I en annan uppteckning från 1932 i Värmland, berättas det om en bonde 

som varje kväll mötte två kvinnor varav den ena var väldigt ful och den andra väldigt 

vacker.  Bonden blev kär i den vackra flickan och en klok gumma sa åt honom att kasta 

ett stål över henne så skulle hon bli hans, men att han måste behålla henne så länge han 

lever, eftersom den vackra flickan är skogsråets dotter. På kvällen när han mötte 

kvinnorna igen kastade han sin kniv över flickan, som då förvandlades till en ful häxa 

med hästsvans i baken. Det gamla skogsrået talade om för bonden att om han behandlar 

flickan väl ska han få det gott i livet, gör han det inte går det illa. Han tog med sig det 

unga rået hem och möttes av vackra hästar och feta kor och i huset fanns allt ett bröllop 

behövde. Efter vigseln tappade rået svansen och blev vacker igen. Bonden blev girig av 

all rikedom och började misshandla sin fru vilket ledde till otur för honom. Efter att rået 

tryckt ihop en för stor hästsko blev mannen rädd och undrade varför rået inte krossat 

honom. Hon svarade att hon hörde vad prästen sa vid vigseln, om att alltid ta hand om 

varandra och vara evigt trogna, och därför skonat honom. Efter det misshandlade 

bonden aldrig mer sin fru, och han fick tur med sig igen.22 

 Skogsrået kunde gifta sig med en människa och vara en god hustru som vi 

kan se i föregående berättelse. Det finns en annan berättelse som beskriver att hon såg ut 

och var precis som en vanlig människa förutom att hon besatt vissa övernaturliga 

egenskaper. Dessa egenskaper beskrivs i positiva ordalag. 

 

Även kolare kunde inleda älskogsförbindelser med rån, ibland kunde hända att hon 

följde kolaren hem och förblev som en annan mänsklig varelse, men dock utrustad 

med övernaturliga förmågor. Hon kunde exempelvis förutse saker och ting som 

skulle hända och visste vad som försiggick på långa avstånd.23 

                                                 
20

 Okänd, 1928 
21

 Stenman, 1933 
22

 Okänd, 1932 
23

 Okänd, 1960 



 

9 

 

 

 Det hände också att hon fick barn tillsammans med en människa, även 

dessa beskrivs ha vissa övernaturliga krafter. En historia handlar om en man som fick 

barn med skogsrået och skogsrået lämnade sedan mannen samt sina barn. ”Men nästa 

morgon var hon borta och man såg aldrig ett spår efter henne mer. Men alla av hennes 

ätt, har blivit stora karlar och vida berömda för sin kolossala styrka.”24 Dessa två 

historier nedtecknades 1960 men beskrivs vara 200 år gamla.  

 Skogsråets offer ansågs som omanliga män, utifrån normen manlighet 

under 1600-talet. Att inte kunna motstå begär och lidelser var ett hot mot det manliga 

idealet. På den tiden handlade manlighet om styrka, kontroll och självbehärskning. Om 

en man föll för skogsråets lockelser bröt han alltså mot normerna och förlorade sin 

manlighet.25  

 I en dombok från 1645 beskrivs hur en man haft en sexuell affär med 

skogsrået under flera års tid, vid sidan om äktenskapet. Han avslöjade inte 

kärleksaffären förrän på dödsbädden, och blev därefter begravd på kyrkogårdens norra 

sida, där de som inte ansågs värdiga att begravas bland vanligt folk hamnade.26 

 En av flera föreställningar om skogsrået är den erotiska. I många 

berättelser beskrivs skogsrået dra sig till män i skogarna och ha sex med dem. Gunnar 

Granberg beskriver detta som sexuella vakna drömmar från männens sida. Dessa 

drömmar är baserade på berättelser som den utsatta mannen fått höra tidigare. Enligt 

Gunnar Granbergs undersökningar om de erotiska föreställningarna är det skogsrået 

som är aktiv under samlaget, vilket han beskriver ur sexualpsykologisk synvinkel som 

naturligt. Han menar på att det är i mannens fantasi som kvinnan är den som bestämmer. 

Det är även beskrivet att mannen försöker stå emot henne utan större lycka.27 Ur en 

uppteckning av Nilsson sägs det att: “När skogsrået var fin var hon älskogssjuk och 

försökte locka till sig män.”28 Det är omnämnt i berättelser att skogsrået kunde uppträda 

i gestalt av en mans fru, detta sker när mannen är långt hemifrån. Då kommer hustrun 

med måltider eller fika, och säger att hon bara vill se om honom.29 De mest 

framträdande erotiska berättelserna om skogsrået berör oftast män som jagar eller är i 

                                                 
24
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 Häll, 2013, s. 400 
26

 Häll, 2013, s. 331 
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kolartjänst.30 Vidare följer en berättelse om en kolare som får besök av skogsrået, 

upptecknad 1928 av Isaksson. 

Isaksson skriver: 

 

En kolare fick besök av en grann kvinna, som ville göra honom sällskap. Hon blev 

närgången och när natten kom ville hon inte gå, utan stannade kvar. Hon kom 

tillbaka den ena kvällen efter den andra. Han hade redan fästmö som han kom 

ifrån. När han en kväll fick se svansen på kvinnan som alltid hälsade på ville han 

bli av med henne. Han gick då till prästen som läste någonting och befriade 

honom.31 

 

Vidare följer en berättelse upptecknad i Värmland år 1963: 

 

En annan kolare fick en natt besök av en kvinna som bad att få ligga en stund och 

vila sig. “ja, tyckte kolaren, men kom då till mej på den här britsen”. “Som du vill” 

svarade kvinnan och gick över till kolaren. Det blev en het natt för kolaren. Han 

var nästan slut när han skulle ut till sina milor fram på morgonsidan.32  

 

 Kommande uppteckning av Nilsson från 1931 beskriver kolare i 

skogsråets tjänst mer generaliserat: ”Kolare brukade ha påhälsning av henne på natten, 

när de låg och sov i kojan. Hon kom för att locka med sig dem. Om hon lyckades få veta 

namnet var han fast.”33 Granberg påpekar att erotiska föreställningar med skogsrået är 

vanligast förekommande i nyare berättelser än i de äldre.34 Ur en uppteckning från 1966 

av Lindeberg, hittat på folkminnesarkivet i Uppsala, finns en beskrivning av skogsrået 

som erotisk varelse. 

Lindeberg skriver: 

 

Rån var gränslöst benägen till erotiska utsvävningar, tillfredsställde dessa genom 

att locka till sig mansfolk och alltid vid dylika tillfällen i skepnad av en underskön 
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kvinna, som var ytterst noga att inte vända ryggen till. Hennes rygg var ju urgröpt 

som ett tråg, hade också svans dold i den urgröpta ryggen.35 

 

 Många berättelser om skogsrået handlar om män som inte fick någon 

lycka i jakt om det inte bemötte henne med respekt, de kunde till och med gå bort sig i 

skogen, eller till och med falla i galenskap. 

Lindell skriver: 

 

Pelle Kant var hjälpare nere i Tuna. På somrarna låg han i en loge. En kväll 

kommer det en jungfru till honom och la sig hos honom. Och han vart så illa rädder 

så han vart galen av det. Det var på den tiden, då skogsråna hade mera makt att gå 

omkring.36 

 

 Men vissa berättelser kunde sluta ännu mer tragiskt, nämligen med döden. 

I en uppteckning från 1920 skriver Bergman: “En gammal skräddare ansattes svårt av 

skogsråa. Slutligen fann man honom liggande död ej långt från sin stuga. Testiklarna 

voro bortskurna.”37 I en annan uppteckning från 1932 finns ytterligare en tragisk 

historia. 

Palmblad skriver: 

 

I skogen fanns det skogsrå. En bonde låg och kolade där. Då kom en fin fröken och 

gjorde sig bekant med honom. Hon toke té honom. Det tog té honom, så han gick 

sen ut och hängde sej. Prästen var dit, men han kunde inte göra något.38 

 

 Skogsväsen ansåg sig tillhöra det fina folket och förväntade sig bli 

behandlade med respekt. Skogsrået ville bli behandlad som en prinsessa. Behandlades 

hon som en prinsessa gick det väl för mannen, att agera otrevligt straffade sig ofta.39 

Skogsrået hade, som tidigare nämnt, kraften att virra bort män i skogen. Hon kunde 

även ge dem synvillor, som att få dem att tro att de var i en varm stuga när de i själva 

verket befann sig i dyn. Eftersom Sverige var väldigt kristet under tiden skogsrået 
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härjade, upptäckte männen oftast synvillan genom att be till Gud.40 

 Skogsrået besatt en kraft som kunde lura män, hon kunde mörda dem och 

hon kunde också påverka deras personlighet och psykiska hälsa för resten av livet. Det 

beskrivs i 200 år gamla sägner som nedtecknats och finns på folkminnesarkivet i 

Uppsala att det kunde uppstå kärleksförbindelser mellan skogsrået och unga män. Dessa 

män har efter denna förbindelse påverkats starkt, det beskrivs på följande sätt: ”De blir 

frånvarande och underliga till sinnes och blir sig aldrig mera lik.”41  En annan berättelse 

lyder:  

 

Två ynglingar sutto en natt vid en lägereld och samtalade. Därvid kom den ene att 

omtala att man satt på en plats där råa brukade visa sig. Ja. Sa den andre, komme 

hon nu skulle hon få ett….(en form i målet av coitus) Står du fast vid det? Hördes 

en spe full röst bakom ynglingarna. Där stog en flicka med gäckande ögon och hon 

böjde sig ned och såg honom djupt i ögonen. Utan ett ord steg han upp och följde 

med. Någon dag därefter påträffades han irrande omkring i skogen fullkomligt 

vansinnig, vad som hänt honom fick aldrig någon veta.42 

 

 Skogsrået kunde vara behjälplig i kolarens eller jägarens arbete. I utbyte 

mot hjälpen, som att till exempel bringa jaktlycka, begärde hon kärlek eller andra 

tjänster. Hon kunde både förtrolla och förbanna jägarens skjutvapen. Det hörde även till 

vanligheten att en man skulle tvätta sig innan han gick ut i skogen för att stå sig väl med 

skogsrået. Vissa kunde också offra gåvor till henne, antingen för att undvika hennes 

makt eller för att få jaktlycka.43 En kolare som tog emot skogsråets tjänster och även 

gav något i utbyte fick tur med sig, och hjälp att vakta milan så att han själv kunde 

sova.44 En kolare född 1848 i Västergötland berättar att: “En kolare brukar alltid ge 

skogsfrua mat för detta vakta hon hans mila, så han behövde aldrig ha många bekymmer 

för den”45 Bondhustrun Sofia Larsson från Knutby i Uppland född år 1859 berättar 

“Kolare brukade hon hälsa på, sa dom, hon brukade väcka dom, när de va lagom å passa 

milan.”46 
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 Ebbe Schön skriver, att anledningen till att folktron dör ut har att göra med 

hur lite det pratas om den och hur lite den moderna människan tror på den. Istället har 

den svenska folktron blivit ersatt med andra, som till exempel vampyrer, ufon och 

utomjordingar. Han menar på att behovet av övernaturliga väsen behövs i människans 

närhet. En annan anledning till naturväsens försvinnande har att göra med 

urbaniseringen, enligt Schön. Han ger exempel på den inte så snälla gårdstomten som 

förvandlats till den väldigt snälla jultomten, och menar att de förr så fruktade naturens 

väsen idag inte anses lika farliga. Näcken dränker inte sina offer och kärlekshandlingar 

med skogsrået är inte längre farliga.47  

 Det finns dock exempel på att skogsrået lever kvar än idag i vår 

populärkultur.  År 2016 släpptes en film som heter Huldra Lady of the forest. Detta är 

en skräckfilm om Skogsrået som utspelar sig i Sveriges skogar.48 Ett annat exempel på 

skogsrået i populärkultur är den svenska dramathrillerserien Jordskott som beskrivs ha 

rötter i den svenska urskogen. I denna serie finns två karaktärer som har liknande drag 

med Skogsrået. De är vackra kvinnliga skogsväsen som äger kraft att besätta andra.49 

 Sammanfattningsvis är skogsrået ett väsen som beskrivits på många olika 

sätt genom tiderna och på olika platser i Sverige. Det finns dock tydliga drag som är 

gemensamma för de flesta berättelser och sägner om skogsrået oavsett tid och rum. 

Skogsrået är ett kvinnligt väsen som både kan vara mycket vacker men också mycket 

ful. Hennes utseende varierar men vanligast förekommande verkar vara att hon är 

vacker på framsidan men ser ut som en trädstam eller ett tråg på baksidan, har svans 

eller annan djurlik behåring. Skogsrået är stark och äger magiska krafter, med dessa 

krafter kan hon påverka mannen psykiskt och fysiskt. Hon har makt att ge lycka och 

olycka. Skogsrået beskrivs som både mycket ond och farlig men också mycket hjälpsam 

beroende på hur hon blir behandlad. Hon förför män och har gärna sexuella förbindelser 

med dem, som ibland leder till äktenskap och ibland inte. Skogsrået är ett väsen starkt 

kopplat till erotik och sex. Hon är endast farlig för män, inte kvinnor.  

 

2.2 Sexualitet 

Följande kapitel är en överskådlig undersökning om sexualitet med fokus på kvinnlig 

sexualitet och hur den har sett ut från 1600-talet in på 1900-talet. Till att börja med 
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presenteras en introduktion om begreppet sexualitet. Sedan kommer en översiktlig 

redogörelse gällande kvinnlig sexualitet inom kristendomen, detta på grund av att 

Sverige under dessa århundraden varit ett kristet land. Följaktligen presenteras 

undersökningen gällande sexualitet i Sverige i kronologisk ordning. Olika infallsvinklar 

av sexualitet kommer att presenteras såsom perspektiv gällande individen, samhället, 

sociala kontext, politik, makt, religion. Värt att nämna är att denna undersökning 

gällande sexualitet delvis nämner sexualitet gällande båda könen, då detta ger en 

tydligare bild genom att mannens sexualitet ställs i jämförelse med kvinnans och 

tvärtom.                   

 Enligt Nationalencyklopedin har mänsklig sexualitet att göra med 

människans förmåga att känna bland annat lust och attraktion. Den ligger bakom driften 

att skapa relationer, både intima och emotionella. Sexualitet är något som påverkar 

individer både psykiskt och fysiskt i och med att den påverkar tankesätt, känslolivet, 

handlingar och individens gensvar. Sexualitet har betydelse för människors 

könsidentitet och sexuella orientering.50 På följande sätt beskriver Lotta Löfgren-

Mårtenson sexuell lust:  

 

Att åtrå en eller flera personer kan anses både som det mest passande och det mest 

olämpliga, beroende på flera faktorer, till exempel vilken miljö och kultur vi 

befinner oss i. Men det handlar också om vem jag och du är: ung, gammal, rik, 

fattig, funktionsnedsatt, kvinna och så vidare. Att över huvud taget anses tillhöra 

dem som får åtrå och åtrås är således av central vikt för hur situationen uppfattas av 

andra, men även av en själv som deltagare i det sexuella spelet.51 

 

 Detta utdrag ur Lotta Löfberg-Mårtenssons Sexualitet visar på hur 

sexualitet innehar en tydlig dikotomi och det visar hur sexualitet är någonting flytande 

som beror på kontext. Samhället som människan lever i bestämmer hur sexualitet och 

åtrå ska fungera. Det blir därmed tydligt att samhällets normer och regler är det som 

skapade och skapar bilden av sexualitet. Löfgren-Mårtensson beskriver hur sexualitet 

också är tätt sammankopplat med makt på grund av att människan i många fall inte kan 

bestämma över sin sexualitet själv på grund av normer, lagar, riktlinjer, social kontext 

såsom uppfostran och så vidare.52 Under tidens lopp har synen på vad som är normalt 
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och vad som är onormalt förändrats mycket, det går att se att vad som varit normalt i ett 

århundrade är onormalt och kanske till och med olagligt i ett annat.53 Många sociologer 

menar att sexualitet är ett beteende, därför borde det också studeras som ett beteende. 

Sexualitet lärs in i interaktion med andra precis som andra beteenden. Det kan också ses 

som en samhällelig process, människan lär sig i vilken kontext som sexuellt agerande 

kan ske. I varje samhälle finns det regler, konstruktioner och olika sätt att styra 

sexualitet.54 Sammanfattningsvis är det alltså tydligt att sexualitet och samhälle är 

förenade med varandra och under tidens gång förändras både sexualitet och samhälle. 

 Från 1600-talet och fram till 1800-talet skedde förändringar som präglar 

samhället fortfarande idag, enligt Michel Foucault. I det tidiga 1600-talet var samhället 

en mer fri plats. Människor behövde inte tänka lika mycket innan de talade och det så 

kallade otillåtna talet var mer accepterat, det var inte heller skamfyllt att visa upp 

kroppen. 1800-talet speglar dock helt tvärt emot. Under den viktorianska tiden skulle 

sexualiteten hållas innanför låsta dörrar. Sexualiteten fanns endast till för 

fortplantningens skull. Det gifta paret med barn var samhällets norm.55  Thomas 

Johansson och Philip Lalander skriver att Norbert Elias under andra världskriget gav ut 

en bok gällande den grundläggande tanken att människor genom historien utvecklat en 

sofistikerad självkontroll. På grund av människans törst efter självmedvetenhet anser 

Norbert Elias att det finns ett samband mellan hur människor ter sig i samhället och 

deras inställning till sexualitet.56 

 Sexualitet går att porträttera i många motsatspar. Inom äktenskapet blir 

sex något som resulterar i barn och det är därmed något gott. Sex utanför äktenskap, 

mellan samkönade och sadomasochism är något som kan anses vara dåligt och till och 

med perverst. Ett annat motsatspar är lust och olust. Sex kan vara något där en part 

känner stor press och prestationsångest och då innebära en stor olust, samtidigt som det 

kan innebära lika stor lust. Det kan också handla om normalt och onormalt. Att inte ha 

någon sexuell lust alls till exempel har ansetts vara avvikande och onormalt. Olika 

sexuella dysfunktioner har också blivit negativt värderade genom tiderna. 

 Sexuellt tvång och våld är en negativ sida av sexualiteten. Denna dualism 

har visat sig vara ett svårt faktum att hantera, både individuellt och samhälleligt. 
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Sexuellt våld och tvång är något som kan innebära långsiktiga konsekvenser för offret, 

förmågan att uppleva sex som något positivt kan bli svår att få tillbaka. Skuld, skam och 

vanmakt är vanliga känslor i samband med sexuellt våld. Detta handlar om makt, 

sexuellt våld anses ibland som en del utav könssystemet mellan män och kvinnor, något 

som inte är rätt men det finns där. Sexualitet är ett politiskt begrepp som innefattas i ett 

system av makt menar Löfgren-Mårtensson. I detta maktsystem sker olika former av 

straff och belöning beroende på individ och sexuell handling. Sex och sexualitet är ett 

av de mest reglerade områdena i historien.57 

 Enligt Tina Beattie har kristendomen sedan dess uppkomst varit en 

religion med starka genustraditioner, dessa genustraditioner och hierarkiska ordningar 

gällande kön var i stort sett oförändrade ända fram till mitten av 1900-talet. Inom 

kristendomen finns en tydlig dikotomi gällande sexualitet. Kroppen anses vara något 

heligt som är skapat av gud men kroppen har också fått en stark koppling till synd. På 

grund av människans revolt mot gud har kroppen som fullständigt god raserats och 

istället blivit delvis god och delvis uppgjord av en fallenhet för synd och frestelse. Detta 

har satt en stor prägel på sexualitet då detta har blivit starkt sammankopplat med synd, i 

synnerhet kvinnlig sexualitet. Evas frestelse i Edens trädgård har resulterat i en symbol 

för kvinnlig sexualitet. Under hela kristendomens historia har kvinnan i de flesta fall 

stått undergiven mannen. Synen på kvinnlig sexualitet inom kristendomen har 

förändrats med historien, detta är en överskådlig förklaring för kristendomens 

övergripande synsätt på sexualitet.58 

                   Från 1600-talet och framåt har Sverige varit ett protestantiskt land. 

Äktenskapet blev i och med protestantismen värderat högre än att leva i celibat, 

partnerskap och ömsesidig support var viktigt. Detta gav kvinnan en roll, hon blev 

delaktig, däremot hävdar flertalet forskare att detta innebar att kvinnan blev isolerad i 

sitt hem, därmed bortkopplad från övriga samhället. Protestantismen innebar också att 

de kvinnliga förebilder som funnits i katolicismen inte längre fanns, jungfru Maria och 

kvinnliga helgon till exempel.59 
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 2.2.1 1600-tal 

Alice Lyttkens skriver att Sverige var ett fattigt land under 1600-talet om en inte 

tillhörde adeln. På grund av att männen behövdes ute i krig skulle kvinnorna hålla låg 

profil. Kvinnor var farliga och skulle undvikas. På grund av kriget blev många kvinnor 

ensamma. De blev tvingade att luffa runt och leva ett kriminellt liv, som exempelvis 

prostituerad. Överheten försökte höja sedligheten och kvinnor som syndat blev 

uthängda och misshandlade vid skampallar.60 

  I länsstyrelsens arbete Kvinnorum beskrivs häxprocesserna som rådde i 

Sverige under 1500-talet och 1600-talet. I det kristna Sverige ansågs magi och 

övernaturlighet som en synd, det var kvinnorna som föll offer för detta. Ungefär 300 

kvinnor miste livet för att de anklagats som häxor och tvingades till avrättning genom 

halshuggning och bålbränning.61 Under stormaktstiden ansågs folkmagi och sexuella 

synder vara bland de allvarligaste brotten mot Guds lag. Dessa brott skedde under 

influenser av djävulen och ansågs inte bara som moraliska synder utan även som en 

överträdelse av Guds skapelseordning.62  

Under 1600- och 1700-talet var det av inkomstskäl viktigt att skaffa barn, 

eftersom barnen försörjde föräldrarna när de blev gamla. Det var vanligt att skaffa över 

fem barn. Många barn dog i tidig ålder, därför ville föräldrarna vara på den säkra 

sidan.63 Under samma århundraden anklagades de män som haft samlag med naturväsen 

för tidelag, vilket ansågs vara en fruktansvärd synd. Karl IX ansåg att hela landet skulle 

drabbas av livsplågor, skapade av Gud, om en som utförde tidelag inte brändes på bål. 

Denna uppfattning berodde på Moseböckerna, som tydligt talar om att den som utför 

tidelag ska straffas med döden.64  

2.2.2 1700-tal 

Under 1700-talet ansågs mannen vara förnuftig, intellektuell och sanningsenlig medan 

kvinnan stod för sinnlighet, känsla och falskhet detta skriver Pia Laskar i sin text om 

heterosexualitetens historia.65 1700-talet var maskeradbalens tid, en erotisk tid. 

Människor hade sexuella förbindelser bakom mask. Män straffades med döden för 
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våldtäkt och böter för försök till våldtäkt. Skilsmässa beviljades om det fanns bevis för 

äktenskapsbrott. En ogift, prostituerad kvinna straffades med böter och fängelse medan 

en gift man eller kvinna, vilken begick samma brott, straffades med döden.66 Många 

kvinnor levde som självförsörjande efter andra hälften av 1700-talet. De gifta kvinnorna 

hade sin make till målsman och hade skyldighet att stanna i hemmet om hon inte fått 

tillåtelse att arbeta utanför det.67 

 Under denna tid kom också upplysningen och med den kom en annan syn 

på kropp och natur. Det var dock en mycket delad syn på den kvinnliga sexualiteten, då 

den å ena sidan framställs som mycket farlig och å andra sidan lika självklar som 

mannens.68 I Sverige började Carl von Linné att undersöka människans sexualitet och 

han var den första att undervisa om detta på Uppsala universitet. På följande sätt 

beskrivs kvinnans sexualitet av Carl von Linné under ett samtal med en student:  

 

Är det sant hr Linné att somliga kvinnor jagar som den värsta karl?  

-Tvivelsutan. En typ är i sinnet grym, är högfärdig och haver inte medlidande; de 

tindrande ögonen wäl kunna låcka en lättrogen gåsse att kliva på sig, en sådan 

flicka åstundar, och är alltid benägen till coitum. Hennes kjött luktar och stinker ej 

som hos andre när hon svettas; hon sjunger gärna, särskilt sådant som kan förnöja 

hennes inbillning; hon går omkring hit och dit, att någon ska besöka hennes fru 

venus. 

Det var ord och inga visor! Vad med de kvinnor som inte jagar så frenetiskt då?  

-En Qwinna som ej tycker om veneris nöje, är intet fri och djerf utaf sig, har mjukt 

och blött kjött, är swag i talet och i alla lemmar klen; har ej nog av hår på vissa 

ställen, för stora slanka pattar eller ännu allt för ung. Men har hon en gång fått 

smak för coitus skall hon ofta sedan finna det både nyttigt och gagneligt på många 

olika sätt.69 

2.2.3 1800-tal 

Ann Heberlein skriver att kvinnans sexualdrift beskrivs enligt medicinsk litteratur från 

slutet av 1800-talet som icke-existerande eller svag.70 I början av detta århundrade 

handlade den kvinnliga normen om oskuld och renhet. Således skulle kvinnorna vara 
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väldigt smala och utstråla svaghet för att visa behovet av en stark man. Det var emot 

idealet att använda kosmetika, kvinnan skulle nu vara blek och helgonlik. För att få en 

man att känna sig stark och behövd, kunde kvinnan iscensätta svimningar för att bli 

fångad i hans armar. Prostitution ökade avsevärt, vilket ökade spridningen av 

könssjukdomar. Kvinnorna beskylldes och straffades för dessa, inte männen.71 

 Preventivmedel börjar diskuteras på grund av den stora mängden barn som 

föddes och den fattigdom som rådde. Löfgren-Mårtensson skriver att Knut Wicksell var 

emot den rigida synen på sexualitet och den avhållsamhet som predikas, han anser att 

genom uppfostran och upplysning ska människor kunna njuta av sexuellt umgänge med 

försiktighetsåtgärder. På 1800-talet sker den första sexualundervisningen i Sverige av 

Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare.72 Under den här tiden började 

kvinnorna protestera mot den syn på sexualitet som rådde, och att kvinnan, enligt 

normen, bara fick ha samlag i samband med att skaffa barn, medan männen fick utöva 

sexuella aktiviteter i äktenskapet men även med prostituerade. Utöver detta ville 

kvinnorna ha ekonomisk och juridisk rättvisa. De kämpade för rösträtt, eftersom 

kvinnorna fortfarande var tvungna att ha sina män som förmyndare. Många män 

protesterade mot kvinnornas förslag.73 

2.2.4 1900-tal 

I början av 1900-talet förändrades den tidigare lagen om att kvinnan var den skyldiga 

till könssjukdomar till att både män och kvinnor fick börja ta ansvar för eventuell 

spridning. Spridningen av könssjukdomarna minskade eftersom de smittade hade som 

plikt att meddela tidigare partners om smittan. Samhället blev mer informerat om det 

sexuella, även förhållanden för arbeten och bostad förbättrades, vilket ledde till att 

prostitutionen minskade.74  

 De arbetande kvinnorna stod oftast i valet om att antingen arbeta eller 

skaffa barn. Gravida kvinnor eller kvinnor som skulle gifta sig blev vanligtvis uppsagda 

från sina arbeten. Viljan att skaffa barn minskade dessutom efter första världskriget, 

främst av ekonomiska skäl. Människorna valde istället att föredra fint boende och en 

ordentlig bil.75 1921 fick kvinnorna allmän rösträtt och gifta kvinnor behövde inte 
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längre ha sin make som målsman. Över lag rådde dålig hälsa bland kvinnorna, men de 

prostituerade var mest utsatta för dödliga sjukdomar. Det var även vanligt med dödsfall 

i samband med att föda barn, då kunskapen kring bakterier och virus var generellt låg, 

dödliga smittor härjade på gator och sjukhus. Tidigare har det varit tillåtet att avskeda 

kvinnor på grund av kommande äktenskap eller graviditet, men detta förbjöds 1939. 

Dock förväntades det att kvinnorna skulle stanna hemma en längre period efter 

förlossning.76 

 Under senare 1900-tal uppfördes många kvinnorörelser för deras lika rätt i 

samhället, och förbättringar skedde ur arbets- och utbildningsperspektiv. Männen 

började även ta mer ansvar i hemmet, men kvinnor hade fortfarande överlägsen 

majoritet gällande hushållet. Det infördes även fri abort och det fanns bättre skydd mot 

graviditet att tillgå.77 

 

4. Analys 

Vi har skapat en överskådlig bild av föreställningen om skogsrået och hennes sexuella 

karaktär via avhandlingar, arkivmaterial och övrig litteratur. Vi har även sammanställt 

den kvinnliga sexualitetens historia från samma tidsperiod, också denna är överskådlig. 

Vi har valt att inte göra denna analys kronologiskt med ett århundrade i taget då vi vill 

få en mer överblickbar bild av de aktuella århundradena. Det hade inte varit möjligt, 

med tanke på omfattningen av denna uppsats, att göra en grundligare undersökning av 

varje århundrade gällande både skogsrået och kvinnlig sexualitet. Således var det en 

avvägning mellan att ta en kortare tidsperiod och göra en grundligare undersökning eller 

att välja en längre tidsperiod med en mer sammanfattande undersökning. Vi valde som 

sagt det senare alternativet i och med att vi ville skapa en mer överblickbar bild över 

alla de århundradena som skogsrået varit som mest aktuell. Detta gav också möjligheten 

att undersöka en längre tidsperiod gällande kvinnlig sexualitet vilket gav större 

möjlighet att uppfylla syftet med detta arbete.  

 Med hjälp av det aktuella teoretiska ramverket följer här en analys av 

skogsråets sexualitet kopplat till samhällets värderingar om kvinnlig sexualitet, detta för 

att skapa en djupare förståelse av synen på kvinnlig sexualitet genom tiderna. Analysen 

är uppdelad i olika aspekter av skogsrået och kvinnlig sexualitet där vi jämför och tolkar 
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dessa två gentemot varandra.  

 Enligt Clifford Geertz teori bedömer vi som tidigare nämnt skogsrået som 

en symbol i ett kulturellt system och vill se hur hon interagerar tillsammans med den 

andra symbolen i det kulturella systemet, det vill säga framställningen av kvinnlig 

sexualitet. Av resultatet angående skogsrået och även av kvinnans sexualitet att döma 

har vi kommit fram till att skogsrået inte alls speglar de kvaliteter en kvinna skulle ha 

under de århundraden vi studerat. Enligt Länsstyrelsen och Alice Lyttkens hade kvinnan 

väldigt liten självbestämmanderätt från 1600-talet och en bit in på 1900-talet. Kvinnan 

skulle stå för renhet och oskuld, vilket skogsrået inte gjorde. Lotta Löfgren-Mårtensson 

anser att det inte är upp till var och en att bestämma över sin sexualitet eftersom den 

styrs av normer, lagar, riktlinjer, social kontext, kön och socioekonomisk bakgrund. 

 Enligt Beattie finns det forskare som påstår att protestantismens inträde i 

Sverige hade en stor påverkan på kvinnor eftersom familjelivet blev en ny norm framför 

livet som nunna. I och med normen om familjelivet och äktenskapet isolerades många 

kvinnor i sitt hem, menar hon. En annan påverkan är kristendomens syn på kroppen som 

dels något heligt, dels något som står för frestelse och synd. Vidare säger Beattie att 

scenariot där Eva äter av äpplet i Edens trädgård har blivit starkt kopplad till kvinnlig 

sexualitet, det vill säga synd. Synen på kvinnan har visserligen förändrats men kvinnan 

har ofta stått undergiven mannen inom kristendomen, fortsätter hon. Skogsrået däremot 

behövde inte anpassa sig efter normerna som rådde för kvinnor.  

En annan symbol i det kulturella systemet att se över i relation till 

skogsrået som symbol för det kulturella systemet är det manliga idealet. Män som 

utförde kärlekshandlingar med skogsrået ansågs som omanliga män, enligt Mikael Häll. 

Det manliga idealet handlade om styrka, kontroll och självbehärskning och dessa ideal 

ifrågasattes när en man råkade ut för skogsrået, menar Häll. Enligt Ebbe Schön var vissa 

rädda för henne och offrade gåvor och genomförde ritualer för att undvika henne. När 

hon väl fått kontakt med en man var hon enligt uppgifter från Uppsala folkminnesarkiv 

svår att bli av med, vilket bevittnas i ett arkivutdrag då en man fick gå till prästen för att 

bli av med henne. I ett annat utdrag beskrivs det hur hon tagit sig friheten att gå och 

lägga sig bredvid en man. 

 Schön skriver att hennes respekt fick män som visade henne respekt 

genom att behandla henne som en riktig dam eller prinsessa. Om hon inte behandlades 

med respekt kunde det sluta illa för den som agerat respektlöst, fortsätter han. Dessa 

modeller, vilka innebär skogsrået och kvinnlig sexualitet samt skogsrået och det 
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manliga idealet visar både en modell av verkligheten och en modell för verkligheten. 

Detta visar även att det går att få en djupare förståelse för hur kvinnlig sexualitet har 

uppfattats både historiskt och kulturellt. 

Skogsrået hade samlag med vem hon ville, när hon ville och även hur hon 

ville. Det var inte mannen som bestämde hur samlaget skulle gå till när det var 

skogsrået som var i farten, detta syns tydligt i uppteckningar från folkminnesarkivet i 

Uppsala. I en anteckning ur arkivet som nämns i kapitlet ovan beskrivs skogsrået gå in i 

en kolares koja och ha samlag med honom. Det står sedan att kolaren fått en het natt och 

att han frampå morgonen var helt slut. Skogsrået har gått in till kolaren, tagit det hon 

velat och lämnat honom utmattad. Detta hörde inte till normerna i hur en kvinnas 

sexualitet skulle tas i uttryck, någonstans i den svenska historien. Kvinnan skulle vara 

passiv och hennes sexuella drift var icke-existerande skriver Heberlein. Linné sa att 

kvinnor som jagar likt karlar är högfärdiga och har inget medlidande. I texten 

Kvinnorum utgiven av Länsstyrelsen beskrivs att kvinnan endast hade rätt att ha samlag 

för att bli gravid medans män å andra sidan hade rätten att ha samlag även för andra 

orsaker än fortplantning.  

Granberg beskriver att de erotiska berättelserna om Skogsrået är grundade 

i mäns fantasier och att det var skogsrået som var aktiv i dessa fantasier. Granberg 

menar att detta är en naturlig del i mäns fantasier rent sexualpsykologiskt. I de flesta 

historier om skogsrået är det hon som har övertaget, hon har makten att lura, skada, ge 

otur, mörda och påverka mannens psyke. I historiens gång däremot har kvinnan från 

1600-talet fram till mitten på 1900-talet varit beroende av män och det är männen som 

har haft ett ständigt maktövertag. Enligt Granberg är det något naturligt att män 

fantiserar om den aktiva kvinnan, dock är detta inget som visat sig i normerna gällande 

kvinnans sexuella roll, som presenteras i föregående stycke. Skogsrået är, i alla de 

uppteckningar som vi läst från folkminnesarkivet i Uppsala, endast farlig för män.  

 I majoriteten av de uppteckningar som finns om skogsrået beskrivs hon ha 

en vacker och en ful sida. För det mesta är hon vacker på framsidan och ful på baksidan, 

oftast genom att hon har svans, behåring, trädliknande eller ihålig rygg. Hon beskrivs 

också som både hjälpsam och otursbringande, ond och god. Detta är en dikotomi som 

även finns i synen på kvinnans sexualitet, då även den har ansetts vara både ond och 

god, fin och ful och så vidare. Under 1700-talet startade upplysningstiden och med den 

kom en mycket delad syn på den kvinnliga sexualiteten, detta kan vi bland annat se i 

konversationen med Carl von Linne i tidigare kapitel. En kvinna ska å ena sidan vilja ha 
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sex men å andra sidan ska hon inte vilja det. Denna dikotomi syns också i de kristna 

värderingarna gällande sex, då kroppen å ena sidan var skapad av gud och därmed helig 

men å andra sidan var kroppen starkt kopplad till synd. Det visar sig alltså att denna 

dualism gällande kvinnlig sexualitet också finns representerad i myten om skogsrået. 

 En annan aspekt av myten om skogsrået som ger möjlighet att förstå den 

dåtida kulturen, är faktumet att män blev dömda till döden på grund av att de haft 

kopplingar med skogsrået. Detta skedde under 1600- och 1700-talet. I och med det kan 

vi förstå allvaret, skogsrået fanns på riktigt för de människor som levde under denna tid. 

De trodde på att en underskön, pilsk, farlig och maktfull kvinna bodde i skogen. Enligt 

många uppteckningar gällande skogsrået beskrivs det att män som jagade och arbetade i 

skogen behövde skogsråets hjälp, att bete sig respektlöst mot henne kunde få förödande 

konsekvenser för deras förmåga att föda sig själva och sin familj. Schön skriver att både 

jägare och kolare utförde olika ritualer och tjänster gentemot skogsrået för att få hjälp 

och tur i sitt arbete. Skogsrået hade folkets respekt och aktning. Skogsrået hade också 

makt, vilket genom historien har varit något som tillhört mannen, enligt vår 

undersökning om sexualitet.  

I många fall i berättelserna om skogsråets sexuella kontakt med män 

beskrivs det att männen är chanslösa inför skogsråets sexuella dragningskraft och/eller 

hennes förmåga att lura dem till samlag. Granberg beskriver att män i vissa fall har 

försökt motstå skogsråets erotiska lockelser men utan att lyckas. Skulden låg därmed 

hos skogsrået. Skulden har i många fall lagts på kvinnan i historiens gång gällande sex, 

till exempel vid graviditet och könssjukdomar. Vissa män blev som tidigare nämnt 

rättsligt dömda på grund av samlag med skogsrået men i de flesta berättelser om män 

som har haft sex med skogsrået beskrivs de som helt fria från skuld och ansvar inför det 

som hänt.  

I några historier ser vi också att skogsrået gifter sig och får barn med 

vanliga män. I en av historierna lämnar skogsrået sedan både sin man och sina barn. 

Detta är också helt utanför dåtidens normer, att en kvinna lämnar mannen med barnen 

hörde, som vi sett i ovanstående undersökning, inte till vanligheterna. Kvinnor var 

knutna till hem och barn, det var så samhället var konstruerat ända fram till mitten på 

1900-talet. Skogsråets barn som lämnas kvar ger upphov till en ätt fylld av stora män 

som blir kända för sin styrka. Skogsrået får endast stora starka manliga ättlingar, 

kvinnliga ättlingar nämns inte förutom i ett av fallen där skogsråets dotter, vilken 

besitter samma kraft som skogsrået själv blir bortgift och ändå infinner sig i de 
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kvinnliga normerna. Det är dock tydligt att även skogsråets dotter besatt en extrem 

styrka, även om hon enligt berättelsen bara använde sig av den en gång under sitt 

äktenskap genom att bryta till en hästsko. Denna styrka skrämde den elake maken, och 

därefter gjorde han aldrig mer något ont mot sin fru.  

 

5. Diskussion 

Syftet med vårt arbete var att ta reda om det gick att nå en djupare förståelse av den 

kulturella och historiska uppfattningen om kvinnans sexualitet genom att tolka 

föreställningen om skogsrået. Det har visat sig att Skogsrået beskrivs på ungefär samma 

sätt oavsett tid eller plats i Sveriges historia, vi har inte funnit några nämnvärda 

förändringar varken tidsbundna eller lokala. De skillnader som finns är oftast detaljer i 

utseende och berättelsens handling i sig. Det flesta uppteckningar från Uppsala 

folkminnesarkiv är nedskrivna på 1900-talet, innan det har de förts vidare via muntlig 

tradition. Detta har gjort det svårt att datera historierna. På folkminnesarkivet i Uppsala 

är materialet uppdelat efter landskap, och värt att nämna är att vi stött på samma 

historier flertalet gånger, men från olika landskap. 

 Teorin om ett semiotiskt kulturbegrepp handlar om att människan själv 

speglar sin kultur. För att få en inblick i kulturen bör man skildra symboler och hur de 

används i ett kulturellt system och integrerar tillsammans för att slutligen komma fram 

till att dessa symboler kompletterar varandra. Detta anser Geertz går att tillämpa på i 

princip vad som helst, eftersom kultur går att hitta i det mesta. Det är alltså den 

kulturella förståelsens uppgift att uppmärksamma vad som sker människor emellan i 

den intersubjektiva kretsen.  

 Genom detta arbetssätt har vi kommit fram till att skogsrået speglat det 

som kvinnan inte gjort på grund av de normativa begränsningarna i samhället vilka 

rådde då. På många sätt kan hon vara den kvinna som många kvinnor, genom 

århundradena och även idag, vill vara. Hon står på många sätt för de kvinnorättsfrågor 

som under en längre period varit och fortfarande är aktuella. Ur denna synvinkel är det 

därför intressant att hon är farlig för män, medan kvinnor är förskonade. Kvinnor 

beskylldes för häxeri, könssjukdomar, att bli gravida utanför äktenskap, något männen 

sällan behövde ta ansvar för förrän på 1900-talet. Kvinnor skulle hålla låg profil för att 

inte fresta mannen, kvinnor skulle bara ha samlag för att bli gravida medan mannen fick 

roa sig utanför äktenskapet med prostituerade. Kvinnorna fick kämpa i flera hundra år 
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för sin rösträtt för att männen nekade dem den. 

 Skogsrået visar sig ha mer manliga än kvinnliga drag för det berörda 

tidsspannet, och med skogsråets manliga drag menar vi framför allt styrka, makt och 

kontroll. Intressant är dock att detta manliga ideal fortfarande råder i samhället. Att 

mannen ska stå för styrka har inte gått förbi obemärkt för någon, även om det idag är 

delvis accepterat att gå emot normer och ideal. Sexualitet och makt är starkt 

sammankopplade med varandra och sexualitet har under tidens gång varit ett mycket 

starkt reglerat område. Människan har inte rätt att bestämma över sin egen sexualitet på 

grund av regleringar, normer, lagar och regler. Skogsrået däremot har full autonomi när 

det kommer till hennes sexualitet. 

 Detta kan alltså te sig åt två håll om vi tittar på teorin. Antingen att 

människan själv speglar sin kultur som i att tron på skogsrået speglar kulturen i synen 

på kvinnlig sexualitet, det vill säga att skogsrået står för det kvinnan inte står för. Ett 

annat synsätt kan vara att människan i denna kontext inte alls speglar sin kultur.  

 Trots skogsråets manliga drag i kombination med hennes vackra utseende 

verkar vissa män uppenbarligen funnit skogsråets sexualitet väldigt åtråvärd, vilket kan 

ha att göra med att det förbjudna attraherar, vilket även rent generellt går att koppla till 

mäns fantasier idag. Med en inblick i kvinnans underställning i samhället de berörda 

århundradena har huvudsakligen två frågor uppkommit vilka skulle vara intressant för 

en fördjupning. Först och främst, om hon bara var en fantasi, var hon då en fantasi för 

män som drömde om en dominant kvinna? Och om hon var verklig, kan hon då ha varit 

en individ som kämpade för kvinnorättsfrågor i ett samhälle där kvinnor tystades ned? 

Teorin om ett semiotiskt kulturbegrepp har gett en intressant inblick på myten om 

skogsrået och även på samhället där hon härjade, men utan tvekan finns det mängder 

med mer arkivmaterial och forskning att ta del av om skogsrået och hennes påverkan på 

samhället, det finns ju, som vi nämnt tidigare, många olika perspektiv på skogsrået 

bortanför det erotiska och sexuella perspektivet vi fokuserat på. Med hjälp av teorin har 

vi upptäckt både olikheter och likheter i hur Sveriges syn på kvinnlig, med inslag av 

manlig sexualitet såg ut under 1600- och 1900-talet. Vi har också fått en inblick i hur 

synen på sexualitet ser ut i den kontext vi befinner oss idag. 

 Avslutningsvis vore det intressant att i framtida forskning ta reda på om 

berättelserna om skogsrået dog ut i samband med att kvinnor fick mer makt i samhället. 

De flesta uppteckningar om skogsrået är berättade och nedskrivna under början av 

1900-talet, och som tidigare nämnt fick kvinnorna ingen rösträtt förrän 1921, det var 
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inte heller förrän då kvinnor blev sin egen målsman och dessutom var kvinnorna knutna 

till hem och barn fram till mitten av 1900-talet. De senaste uppteckningarna om 

skogsrået vi använt oss av är nedskrivna på 1960-talet, därefter verkar myten om henne 

försvinna, därav funderingen kring skogsrået försvinnande i samband med kvinnans 

ökade makt i samhället. Skogsrået finns dock representerad i nutidens populärkultur, 

detta skulle också kunna vara ett vidare ämne att forska på. Ett annat förslag på vidare 

forskning vore att fördjupa sig i manliga väsen och vad de hade för inverkan på kvinnor. 

Kan det finnas samband med skogsråets inverkan på män och hur skulle man kunna 

tolka den i jämförelse med hur det rådande samhället såg ut? I vår undersökning har vi 

dock haft relativt lite kontakt med manliga naturväsen, men även sådana finns, enligt 

genomgången litteratur.  
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