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Stort tack till er som gjort arbetet med denna uppsats möjligt för mig att 
genomföra! Ingen nämnd ingen glömd, ni vet vilka ni är. 



  

Abstract 
 
This paper is about the living conditions for women who earn or earned their livelihood in the 
archipelago of Norrbotten, Sweden. It focuses on the changes of social life and working 
conditions for these women during the time from the end of the second world war until today, 
2006. I, as researcher and writer, have tried to maintain this focus mainly by looking for 
answers about how their position have changed at work, when providing for their families and 
in social life.  
 
The method used is a qualitative method based on semi-structured interviews and cathegory 
analysis of quotations taken from the interview transcripts.Theories used are Due Billing’s 
and Alvesson’s critical interpretative perspective on sex/gender, as well as Zollinger Giele’s 
and Holst’s re-writing of Talcott Parson’s concepts adaptive upgrading, integration, inclusion 
and goal differentiation.  
 
The result shows that the living conditions for these women have changed in many ways, but 
some structures have remained stable. Women in this context nowadays have to take more 
individual initiatives compared to women who were active earlier in the time span covered by 
this paper. Instead, the earlier active women more often were relying on providing for their 
families in a collective way, by taking help from relatives, neighbours and friends. The most 
noticable stable structure is about how men and women often work close together to provide 
for their families, and have done so at least since the end of the second world war. 



  

Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om levnadsförhållanden bland kvinnor som är eller har varit 
verksamma inom någon skärgårdsbunden näring i Norrbottens skärgård. Den fokuserar på de 
förändringar som arbetsförhållandena och det sociala livet genomgått under perioden från 
andra världskrigets slut fram till idag, 2006. Jag, som forskare och uppsatsförfattare, har 
försökt nå denna kunskap genom att söka svar på frågor om hur kvinnornas ställning har 
förändrats i arbetet, i familjeförsörjningen och i det sociala livet.  
 
Metoden som använts är kvalitativ och baserad på semistrukturerade intervjuer och 
kategorianalys av citat tagna från intervjutranskriptionerna. Teorier som använts är Due 
Billings och Alvessons kritiskt tolkande perspektiv på genus/kön, samt Zollinger Gieles och 
Holsts omarbetningar av Talcott Parsons begrepp adaptive upgrading, integration, inclusion 
och goal differentiation.  
 
Resultatet visar att levnadsförhållandena för dessa kvinnor har förändrats på många fronter, 
medan ett fåtal har varit stabila. De kvinnor som idag är aktiva i skärgårdsmiljön måste ta 
betydligt fler egna initiativ jämfört med kvinnorna som var aktiva tidigare under den period 
som är aktuell i denna uppsats. De förr aktiva kvinnorna arbetade mer kollektivt och fick hjälp 
av släktingar, grannar och vänner för att klara familjeförsörjningen. Den mest iögonfallande 
struktur som tycks vara stabil, är att män och kvinnor ofta arbetar tillsammans för att klara 
familjens försörjning än idag, och har gjort så åtminstone sedan andra världskrigets slut. 
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1.0 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

 

Det började redan när jag var liten, en sådär fem, sex år gammal. Runt min mormor och 

morfar, som bodde en bit utanför staden Luleå alldeles nere vid Bottenvikens kust, cirkulerade 

ett par gamla fiskargubbar. Jag var alltid lite nyfiken, samtidigt som jag var rädd för de 

bullrande karlarna. Nyfikenheten har hängt kvar fram till idag, och jag beslöt att skriva 

uppsats om livet i fiskerinäringen längst Norrbottenskusten. Efter ett tags inläsning i ämnet 

slog det mig att allting handlade om män, kvinnorna var bara bifigurer. Trots detta, så hade 

det vid sidan av varje fiskargubbe jag träffat som liten funnits en tant. Varför skrev ingen om 

dem? Så denna lucka är alltså vad denna uppsats åtminstone delvis ska försöka fylla; vad det 

innebär att vara kvinna och verksam i en skärgårdsnäring. 

 

Sedan så har arbetet med den här uppsatsen på sätt och vis också varit ett sökande efter mina 

egna rötter. Dels fanns min mormor och morfar på sina åldrars höst – vilket naturligt nog var 

sammanfallande med min egen barndom – boendes i de gamla fiskargubbarnas och -tanternas 

grannskap, dels var min mormors far och hans svåger några av de första att starta annan 

verksamhet än fiske ute i skärgården. Under en period från 1930-talet till början av 1960-talet, 

med avbrott under andra världskriget, hade släkten olika sorters affärsverksamhet ute på en 

skärgårdsö. Det drevs t ex restaurang och kiosk och i stort sett hela släkten var involverad på 

ett eller annat sätt. Många av de människor jag pratat med under arbetets gång har varit 

bekanta med samma omgivning och omständigheter under vilka min egen släkt också varit 

verksamma. Så dessa rötter har jag på sätt och vis kommit att ta upp bekantskapen med under 

resans gång, och jag känner mig nu i efterhand på sätt och vis närmare och mer bekant med 

mitt eget ursprung. 

 

1.2 Uppsatsens syfte 

 

Uppsatsens syfte är att utröna hur kvinnors levnadsvillkor bland kvinnor som är eller har varit 

verksamma i Norrbottens skärgård har förändrats över tid. Tiden över vilken 

förändringsprocesserna ska studeras är tiden från andra världskrigets slut fram till idag. Detta 

ska ske genom att studera kvinnornas positioner/ställningar i familjeförsörjningen, i yrkeslivet 

och i de sociala relationerna med omgivningen. Att vara verksam i skärgården definieras som 
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liktydigt med att ha åtminstone delar av sin utkomst från någon skärgårdsbunden näring, för 

definition av ”skärgårdsbunden näring”, se avsnittet om ”Falldefinition” nedan. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

De forskningsfrågor jag avser att besvara med denna studie är följande: 

 

(I den givna kontexten) 

• Hur har kvinnans ställning i familjeförsörjningen formats och förändrats? 

• Hur har kvinnans position i yrkeslivet förändrats? 

• Hur ter eller tedde sig de sociala relationerna till människor i kvinnans yrkesliv, 

familjeliv och vänkrets? 

 

  

1.4 Kunskapsrelevans 

 

Under den tid då Sverige fortfarande betraktades som ett bondesamhälle och befolkningen 

huvudsakligen levde och verkade inom de agrara näringarna, så var familjen oftast att betrakta 

som en produktionsenhet, d v s familjens uppgifter var inriktade på att producera mat för 

överlevnad och barn för att skapa arbetskraft och fortlevnad. Både kvinnan och mannen i 

hushållen var delaktiga i hushållets produktion och båda var viktiga kuggar för att 

produktionsenheten skulle fungera så friktionsfritt som möjligt. I och med samhällets och 

teknikens utveckling, så har färre och färre behövts för att producera den mat vi behöver för 

att överleva och befolkningen har istället hamnat i sysselsättningar där produktionen inte 

direkt anknyter till den egna familjens över- och fortlevnad. I och med industrisamhällets 

intåg producerar arbetskraften istället för någon annan, och arbetaren får pengar som lön för 

mödan och för att kunna skaffa den mat som behövs för överlevnad. Familjen som 

produktionsenhet har därmed mist sin funktion, och familjen har istället övergått till att vara 

vad som kan kallas för en konsumtionsenhet (Frykman & Löfgren 1979). 

 

Man och kvinna behöver inte längre fungera som en produktionsenhet, och är inte på samma 

sätt direkt ansvariga för att familjen producerar det som behövs. Familjen arbetar inte längre 

tillsammans utan var för sig, och oftast inte heller i hemmets omedelbara närhet. Därför har 

kvinnans primära sysselsättning ofta blivit den att fostra barn och hålla hemmet i ordning, till 
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skillnad från mannens primära sysselsättning, som handlar om att utföra det arbete som krävs 

för familjens överlevnad och ekonomiska försörjning. Detta p g a att det är kvinnan som föder 

barnen och dessutom ammar dem den första tiden och mannen måste då vara den som drar in 

hushållets inkomster. I den speciella kontext som skärgårdsbundna näringar utgör arbetar 

däremot makar ofta nära varandra än idag. Detta p g a den isolering och de 

transportsvårigheter till andra arbetsmarknader som skärgårdsboende för med sig. Så därför är 

det intressant att se hur kvinnans levnadsvillkor och positioner ser ut i denna kontext jämfört 

med hur utvecklingen ser ut i resten av samhället. Liknande situationer med makar som 

arbetar nära varandra, där snarlika utvecklingar av kvinnans positioner och levnadsvillkor 

torde finnas i t ex familjeföretag, rennäringen och familjejordbruk. Den kunskap som denna 

studie förhoppningsvis producerar kan då också vara relevant vid en jämförelse av 

utvecklingen också inom dessa kontexter jämfört med resten av samhället. 

 

Genom att titta vidare på hur kvinnor i skärgårdsbunda näringar ofta arbetar idag, så blir det 

tydligt att många av dem arbetar som egna företagare. Därför är det också viktigt att titta på 

hur kvinnans position i yrkeslivet ter sig för de kvinnor som idag arbetar i denna 

skärgårdskontext. Många kvinnor som startar eget upplever svårigheter just för att de är 

kvinnor (jfr Scholten 2003), men frågan är om den speciella kontexten det handlar om i detta 

fall har visat på några särskilda hinder eller underlättnader. 

 

Genom historien har kvinnan, åtminstone i västvärlden, nästan alltid haft en gentemot mannen 

underordnad position. Detta har manifesterats på många olika sätt, bl a genom den s k 

könsarbetsdelningen. Fokuseringen på detta fenomen har sin uppkomst i forskning som 

bedrivs med premisserna att tydliggöra kvinnans underordning för att på olika sätt kunna häva 

denna, d v s forskning med en feministisk ansats. För att tydliggöra mekanismerna bakom 

kvinnans underordning används ofta begreppet genus, vilket är detsamma som det socialt och 

kulturellt konstruerade könet. Det handlar alltså om de skilda egenskaper som tillskrivs man 

respektive kvinna till skillnad från det biologiska könet, där de medfödda skillnaderna främst 

är av fysisk art. I åtskillnaden mellan man och kvinna finns också en maktaspekt, där 

kvinnornas makt över sig själva och sina situationer ofta är underordnad männens rätt till 

självbestämmande och den traditionsbundna positionen som ”familjeöverhuvud”. I denna 

maktaspekt finns många dimensioner, det handlar om mannens ekonomiskt förfördelade 

position såväl som om mannens ställning som norm för vad som är rätt i dagens samhälle (jfr 

Wikander 1991:46-52). 
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Utifrån de olika egenskaperna som tillskrivs män och kvinnor, så uppkommer en tudelad 

arbetsmarknad, där vissa yrken är ”kvinnoyrken” och andra yrken domineras av män. 

Uppdelningen gäller även hemarbete och yrkesarbete, där kvinnan förväntas ta det största 

ansvaret för hemmet, medan mannen positionerar sig i den offentliga, mer utåtriktade 

yrkessfären. Denna könsarbetsdelning har studerats på många andra håll, men inom den 

sektor som är aktuell för denna studie, har det såvitt jag vet hittills inte studerats. Eftersom 

könsarbetsdelningen har klara kopplingar till familjeförsörningen och andra familjerelaterade 

företeelser, såsom barntillsyn och tidsfördelning inom hushållsarbete, så tar denna studie det 

som sin uppgift att beskriva hur detta ter sig från kvinnans perspektiv inom några näringar där 

detta inte undersökts tidigare. Näringarna är speciella på så sätt att de är kontextbundna till 

skärgården och ofta även på så sätt att både kvinnor och män i hushållen på olika sätt varit 

delaktiga i samma näring. 

 

Det som studien förhoppningsvis ska kunna bidra med handlar alltså om ett försök till att 

bredda kunskaperna om kvinnors levvnadsvillkor och könsarbetsdelning på mark där sådan 

forskning hittills inte bedrivits. Marken, eller studiens kontext, har även vissa förutsättningar 

som gör den speciellt intressant att studera. T ex så innebär skärgårdslivet och öboendet 

speciella omständigheter när det gäller försörjning p g a det geografiska läget och de därpå 

följande skillnaderna, jämfört med fastlandsboendet, i hur lätt man kan transportera sig själv 

mellan ett traditionellt arbete och hemmet. 

 

Kvinnans ställning i familjeförsörjningen är vidare en stark indikator för hur genus formas 

utifrån en viss kontext och även för hur genus förändras över tid, vilket kan ses t ex i tidigare 

forskning och litteratur om ämnet (se t ex: Myrdal & Klein 1957, Magnusson 1998). Hur 

kvinnans ställning sedan reflekteras i omgivningen är i sin tur en indikator på hur genus 

omsätts i praktiken och påverkar människors liv (jfr Magnusson 1998). Därför har denna 

angreppsvinkel valts för att nå ytterligare kunskaper om hur kvinnors levnadsvillkor formas 

och förändras, och vad detta får för följder ifråga om arbetsdelning och familjeliv. 

 

1.5 Ordval 
 
Jag har valt att använda begreppet ”kvinnans levnadsvillkor” för att spegla både den 

kontinuitet som livet som kvinna medför samt den förändring detta ständigt genomgår med 
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tiden och övriga samhällsförändringar. Den som är född till kvinna är alltid kvinna, och bär 

därmed med sig delar av vad det historiskt inneburit att vara kvinna, men det är också minst 

lika viktigt att peka på hur livet som kvinna också har förändrats genom historien. Vidare så 

betecknar jag levnadsvillkor som något kontextbundet; att vara kvinna behöver med andra ord 

inte innebära samma sak för alla kvinnor beroende på i vilken kontext de befinner sig.  

 

Begreppet genus används som tidigare nämnts för att visa på distinktionen mellan det 

biologiska och det socialt konstruerade könet. I denna uppsats är dock inte denna distinktion 

fullt så tydlig eftersom det teoretiska ramverket inte medger detta. Därför används 

genusbegreppet endast i uppsatsens inledning för att på en abstrakt nivå förklara skillnaden 

mellan det biologiska och det socialt konstruerade könet. Detta medan det i uppsatsens 

analysdel inte görs någon tydlig distinktion mellan begreppen kön och genus, eftersom det 

socialt konstruerade och det biologiska i verkligheten ofta inte är så lättseparerat utan snarare 

överlappar varandra (Alvesson & Due Billing 1999). 

 

1.6 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning finns inom närliggande områden. Nämnas ska Erland Eklunds (1994) 

avhandling i sociologi om kustfisket i Finland under den industriella epoken, som förvisso 

handlar enbart om fiskare och deras förutsättningar och liv. Boken är ändå relevant att nämna 

då den berör en liknande kontext och delvis samma tidsspann som denna studie. Eklund berör 

bl a de förändrade strukturella villkoren med t ex en växande alternativ försörjningsmetod för 

fiskarna, när industrinäringen expanderade i Sverige under tiden efter andra världskriget. 

Denna faktor är också någonting som torde ha påverkat de svenska fiskarna under samma tid 

på liknande sätt och därmed också deras hustrur. 

 

Även den norske sociologen Ottar Brox har skrivit om fiskare, fast han rör sig istället i en 

nordamerikansk kontext och studerar fiskare på Newfoundland. Brox studerar hushållens 

ekonomi, den ekonomiska utvecklingen och dessas inverkan på de sociala strukturerna bland 

fiskarbefolkningen på Newfoundland (Brox 1972). Även detta område ligger nära denna 

uppsats resonemang omkring försörjning. 

 

Vidare finns många studier om kvinnors försörjningsmöjligheter och om deras roll som både 

förvärvs- och hemmaarbetare. Bl a ska Christina Scholtens avhandling i kulturgeografi 
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”Kvinnors försörjningsrum” (2003) nämnas vilken också refereras till i denna uppsats. Även 

inom andra (ibland) till sociologin närliggande ämnen som etnologi, psykologi och historia 

har kvinnans levnadsvillkor, familje- och egenförsörjning behandlats. Studier som Eva 

Magnussons ”Vardagens könsinnebörder under förhandling” (1998) och Siv Ehns ”Arbete 

och kvinnoroll” (1981) är exempel på detta som bidragit med inspiration till detta arbete. 

 

2.0 Metod 

 

2.1 Falldefinition och avgränsningar 

 

När Huberman och Miles i ”Qualitative data analysis” (1994) skriver om att definiera vad 

som är forskarens ”case”, d v s vad som är det avgränsade forskningsfallet, i kvalitativa 

studier menar de att forskaren ofta har lite svårt att utröna var gränserna går. Läsarna 

uppmanas att i sina egna forskningsfall försöka tänka i termer om vad som inte ska studeras 

och sortera bort detta, varefter det som blir kvar är det som finns innanför det avgränsade 

forskningsfallets yttre gräns. 

 

Jag avser alltså att studera kvinnornas levnadsvillkor i en kontext av skärgårdsbunda näringar 

i Norrbotten genom att titta på deras roll i familjeförsörjningen, i familjelivet och i yrkeslivet. 

Tidsmässigt är studien avgränsad till efterkrigstiden, eftersom det är för denna tid som det 

fortfarande är möjligt att hitta informanter som ännu är i livet och kan berätta om sina liv som 

förstahandskällor. Kvinnor i skärgårdsnäringar i Norrbotten är alltså det som Huberman och 

Miles (1994) skulle kalla studiens hjärta, runt vilket studien ska cirkulera. Deras familjer och 

de yrkessfärer i vilka de deltar är vad som finns mellan forskningsorådets hjärta och dess yttre 

gräns. De kvinnor som är aktuella för studien är de som är eller har varit delaktiga i 

skärgårdsnäringarna i Norrbotten, på så sätt att de lever eller levde i familjer där någon 

skärgårdsnäring var betydelsefull för familjeförsörjningen. Är någon av informanterna inte 

aktiva inom någon skärgårdsnäring idag, så är det för den period då de var aktiva som de 

svarar för i studien.  

 

Skärgårdsnäringar avser i detta fall näringsgrenar vars verksamhet, eller huvuddelen därav, 

kan eller har kunnat återfinnas i skärgårdsmiljö, t ex fiske, säljakt, turism, upplevelseindustri. 

Med skärgårdsmiljö menas öar utefter kusten och de kustnära vattnen, och inte de andra delar 

av själva kustlandet som tillhör fastlandet och därför inte delar många av de egenskaper som 
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gör öar specifika, t ex isoleringsaspekten, de mer komplexa transporterna etc. Det är även så 

att få av de som är verksamma i vattnen utanför skärgården, t ex människor inom 

sjöfartsnäringen idag, kan knytas till skärgården som boende eller verkande där. Därför är 

sjöfartsnäringen och de samhällen där denna näringsgren varit invånarnas huvudsakliga 

utkomst till största delen inte medräknade i denna studie. De verksamma inom fiskerinäringen 

kan förvisso, i vissa fall, bo på fastlandet, men då deras utkomst är hämtad ur det kustnära 

vattnet (som här definieras som skärgårdsmiljö) och de oftast har stark anknytning till livet på 

öarna, har jag valt att inräkna även dem i studien. Den starka anknytningen till öarna bland 

kustfiskarbefolkningen finns därför att den kustnära fiskerinäringen tidigare i historien ofta 

var förlagd till skärgårdens öar under säsong av praktiska skäl, oavsett var fiskaren annars 

bodde, och fiskaryrket ofta har gått i släkten.  

 

Eftersom jag förutsätter att kvinnans levnadsvillkor på något vis har förändrats under tiden 

efter andra världskriget fram till idag, så avser jag också att studera hur denna förändring 

verkar på de sociala strukturerna i familjerna och yrkessfärerna där kvinnan ingår (se t ex 

boken Familj och arbete – vardagsliv i förändring, red. Bygren, Gähler & Nermo 2004). 

 

2.2 Urval och urvalskriterier 

 

De informanter som är aktuella i denna studie är kvinnor som varit eller är verksamma inom 

skärgårdsnäringarna vid Norrbottenskusten. Eftersom studien berör en förändring över tid, så 

måste informanterna kunna redogöra för förhållandena under olika spann av tid från tiden 

efter andra världskrigets slut fram till idag. Det torde vara få, om ens någon, som kan 

redogöra för hela denna period som verksamma i skärgårdsnäringarna. Därför har jag pratat 

med människor som var för sig har vetskap om kvinnans roll i familjeförsörjningen i 

skärgårdsnäringarna under någon period av tiden efter andra världskriget. Informanterna är 

inte uteslutande kvinnor (även om lejonparten är det – eftersom det handlar om kvinnans roll, 

så har kvinnorna störst insikt i vad de gjort och inte gjort), eftersom även män kan ha viktiga 

insikter i hur kvinnornas roll i familjeförsörjningen har gestaltat sig. 

 

Människorna som är verksamma inom skärgårdsnäringarna i Norrbotten idag och de som varit 

så under någon period under tiden efter andra världskriget och som ännu idag är vid liv, är 

inte så väldigt många. De annonserar inte heller nödvändigtvis sin existens speciellt tydligt, 

åtminstone inte för mig som inte redan har något självklart kontaktnät inom denna miljö, 
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såsom någon som är född och uppvuxen i denna miljö kan ha. Därför har jag kontaktat 

museerna i Luleå och Piteå, samt hembygdsföreningar i Norrbottens kust- och skärgårdsland 

för att sedan bli vidareförmedlad till nyckelpersoner med kännedom om vilka som har levt i 

skärgården vid olika tidpunkter. Därefter har jag kontaktat de personer som nyckelpersonerna 

har ansett vara de som kan bidra till studien. Det handlar alltså om ett s.k. snöbollsurval, där 

jag genom att kontakta personer i samhället som vet var jag kan söka informationen jag 

behöver sedan låter snöbollarna rulla vidare för att på så sätt få kontakt med de människor 

som sitter inne med den information jag vill åt. Detta innebär konkret att dessa nyckelpersoner 

får fundera på vilka mer som skulle kunna ha denna information, för att sedan delge mig vilka 

dessa är, varefter jag kontaktar dem och på så sätt har kontaktnätet av informanter utvidgats. 

Snöbollsurvalet är också att betrakta som en form av bekvämlighetsurval, eftersom jag har 

intervjuat de personer som för tillfället har visat sig tillgängliga för mig genom de kontakter 

jag tagit med nyckelpersonerna (Bryman 2001). 

 

Efter detta förfarande har jag stått med åtta personer som jag har kontaktat för att försöka få 

till stånd en intervju om vilka levnadsvillkor de har/har haft eller kvinnorna runt omkring dem 

har/har haft. Efter kontakt med dessa presumtiva informanter, så har jag till slut stått med sex 

personer som har godtagit att delta i studien och som varit möjliga att genomföra intervjuer 

med. Intervjupersonerna är dels sådana som idag bedriver verksamhet i Norrbottens 

skärgårdsmiljö på ett sådant sätt att verksamheten åtminstone till viss del utgör deras utkomst. 

De driver huvudsakligen ”nya” skärgårdsnäringar, såsom konferensanläggningar, 

upplevelseproduktion och boendeuthyrning, är tre till antalet och är alla kvinnor i 30- till 50-

årsåldern. I denna studie benämns de som ”de idag aktiva”, eller ibland som de ”yngre” 

informanterna. De andra informanterna är sådana personer som varit eller är aktiva inom 

”traditionella” skärgårdsnäringar såsom fiske, eller har nära släktingar som varit verksamma 

och som de levt tillsammans med. De är två kvinnor och en man, alla i 60- till 80-årsåldern. 

Det förekommer även att flera av de yngre intervjupersonerna är verksamma inom både ”nya” 

och ”traditionella” skärgårdsnäringar i olika omfattning. Deras olika verksamhetsperioder har 

tillsammans sträckt sig över hela tidsspannet från andra världskrigets slut fram till idag, med 

undantag för åren 1996-1998.  
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2.3 Intervjuförfarandet 

 

Intervjupersonerna har intervjuats i en intervjuform som kan liknas vid en semi-strukturerad 

och öppen samtalsform. Jag har utgått från en intervjumanual där de teman omkring vilka det 

varit min intention att intervjusamtalet ska cirkulera funnits angivna som ett slags ramfrågor 

(Bryman 2001). Redan innan intervjuerna utfördes var uppsatsens frågeställningar åtminstone 

någorlunda tydligt formulerade, därför valdes en semi-strukturerad intervjuvariant för att 

kunna styra samtalet till ämnen som kunde ge för uppsatsen användbara svar utan att 

utelämna informantens möjlighet att avgöra vad som är av vikt att delge mig som intervjuare 

och uppsatsförfattare. Intervjuerna är utförda i informanternas hem under april 2006, detta för 

att informanterna ska känna sig trygga med omgivningen och därmed kunna föra ett 

avslappnat samtal under intervjusituationen. 

 

Intervjuerna har varat mellan ca en timme och en och en halv timme. De har också spelats in 

på band varefter de transkriberats i en enkel form. Detta innebär att jag satt förståelse och 

läsbarhet framför att spegla intervjuerna så autentiskt som möjligt. Konkret så har jag gjort så 

att jag uteslutit alla ljud som inte är egentliga ord, och ibland ändrat de grövsta 

talspråkligheterna för att få fram en mer lättförståelig text, dock utan att ändra innebörden i 

det sagda. 

 

I intervjusituationen förekommer förväntningar både från informantens och från intervjuarens 

sidor, som kan leda till olika svårigheter, t ex så kan jag som intervjuare få de svar som 

informanten förväntar sig att jag är ute efter. Likaledes kan jag som intervjuare ha förutsatt att 

få vissa svar, varför det gäller att se upp så att frågorna jag ställer inte blir ledande (Bryman 

2001). Det gäller alltså att vara tydlig och vaken före och under intervjun, dels genom att göra 

klart för informanten vad studien syftar till (Magne Holme & Krohn Solvang 1991), dels 

genom att noga tänka igenom hur frågorna formuleras för att de ska ge så rättvisande svar 

som möjligt. Ett av sätten att få detta att flyta bekvämt är att vänta tills informanten talat 

färdigt innan nästa fråga formuleras och ställs. Detta minskar riskerna för missförstånd och 

ger tydlighet och fullständighet åt informantens utsagor. Frågorna bör vara så pass öppna så 

de inte styr informantens svar, men de ska ändå vara så pass tydliga så de håller intervjun kvar 

på rätt kurs, så att ämnet inte lämnas i allt för hög grad. 



 14

 

Jag har också i flera fall varit tvungen att övertyga, främst de äldre informanterna, om att 

deras historia är värd att lyssna på för mig. Deras attityd har i flera fall varit den att de inget 

har att berätta, medan de är just deras historia jag är ute efter. Även denna attityd ”att de inget 

har att berätta”, är ett perspektiv på tillvaron som kvinna verksam i någon skärgårdsnäring, 

som för denna studie är värt att studera (Krag Jacobsen 1993). I de fall då den presumtiva 

informanten sagt nej till att delta i studien har detta naturligtvis accepterats utan vidare 

diskussion. 

 

 
2.4 Analysprocessen och kodningen av det empiriska materialet 
 

Analysprocessen börjar egentligen redan i och med insamlandet av det empiriska materialet 

genom att tankegångar omkring vad som är centrala teman i informanternas utsagor 

formuleras. Därefter är analysen en fortgående process genom hela arbetet med uppsatsen. I 

och med att mer material samlas in och gås igenom, så framträder så småningom de centrala 

temana allt mer tydligt och blir till kategorier under vilka fragment av informanternas utsagor 

kan inordnas – kodningen av det empiriska materialet har börjat. Dessa kategorier har 

antecknats i små memon med en beskrivning av vad de står för och vad som ligger bakom 

deras framväxt. Då genomläsningarna av det transkriberade intervjuerna sedan görs så börjar 

dessa kategorier kunna reduceras ner till ett mindre antal korta beskrivande meningar, 

temarubriker eller kategorirubriker (jfr Bryman 2001:383-386). Därefter har jag upprättat en 

matris med dessa meningar som kolumnrubriker.  

 

Sedan har citat från intervjuerna, som tydliggör och förklarar matrisens temarubriker plockats 

ut och placerats in i respektive kolumn. När detta gjorts tar tankearbetet och ytterligare 

genomläsningar vid och genom att gå igenom kategorierna och citaten i de mest olika 

situationer så har det till sist börjat framträda vad det egentligen handlar om, d v s både ett 

slags mönster och ibland även en slags dissonans gentemot dessa mönster framträder.  

 

Efter detta tar skrivprocessen vid, vilket egentligen är analysens sista fas, då citaten och 

rubrikerna kan reduceras ner till begrepp. I mångt och mycket så är det först här som mönster 

och motsättningar framträder tydligt – naturligtvis är man också hjälpt av de många 

genomläsningarna av det empiriska materialet – när det empiriska materialet ska förvandlas 
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till löpande text med insprängda citat. Detta handlar egentligen om s.k. tankehopp, som ofta 

genereras direkt under skrivandet, när citat från intervjuerna och min beskrivande text om det 

empiriska materialet paras ihop i kombinationer, upplever man ibland att klarhet nås och 

betydelsen därav framträder tydligt, helhets- eller delförståelse nås. Då har tanke- och 

skrivarbetet genererat ytterligare ett hopp på vägen från empiri till förklarande begrepp. 

 

Ett problem med att fragmentera det empiriska materialet på ovanstående sätt, är att kontexten 

i vilken materialet egentligen hör hemma kan gå förlorad (Bryman 2001). Att vara varse om 

detta och hela tiden försöka pendla mellan en närhet till det empiriska materialet i 

oförvanskad form, d v s de transkriberade intervjuerna i okodad form och minnet av 

människorna, miljöerna och intervjusituationerna, och ett analytiskt avstånd med det kodade 

materialet för ögonen torde minska denna risk. Därför har jag försökt läsa det okodade 

materialet då och då under analysens och skrivandets gång, omväxlande med det kodade 

materialet, för att inte tappa närheten till empirin och den kontext ur vilken denna är sprungen.  

 

2.5 Generaliserbarhet 
 

I och med denna att denna uppsats har en kvalitativ ansats och ett mikroperspektiv – kvalitativ 

p g a det avgränsade, smala studieområdet samt dess biografiska inslag, mikroperspektivet för 

att studien rör avgränsade förhållanden i en angiven kontext – så får detta konsekvenser för 

generaliserbarheten av resultaten. I och med att kontexten har vissa speciella attribut, så är 

studien alltså inte generaliserbar i någon vidare bemärkelse. Generaliserbarheten sträcker sig 

inom den population ur vilken studiens informanter kommer, d v s kvinnor som åtminstone 

till en del har, eller har haft sin utkomst från någon skärgårdsbunden näring i Norrbottens 

skärgård under efterkrigstiden. Försiktighet gällande även denna begränsade form av 

generalisering måste dock också iakttas, eftersom det p g a urvalsmetoden inte är säkerställt 

huruvida informanterna är representativa för hela populationen (Bryman 2001).  

 

Liknande mönster och dissonanser gentemot dem som denna studie påvisar kan dock 

förekomma bland kvinnor med likartad förankring i andra kontexter, t ex inom 

familjejordbruk och rennäring, varför denna studies resultat kan vara intressanta och 

åtminstone delvis giltiga även då dylik kunskap om dessa sammanhang behövs. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 
 

När undersökningsområdet, som i denna studie, på ett närstuderande sätt behandlar uppgifter 

om människors liv och leverne, så kommer alltid mer eller mindre privata uppgifter mig som 

uppsatsförfattare till hands. Dessa uppgifter gäller det att använda med försiktighet, för det är 

inte min mening att ställa ut någon identifierbar människas privatliv till allmän beskådan. 

Därför är alla personnamn i denna studie utelämnade, detsamma gäller namn på de öar på 

vilka informanterna varit aktiva. Även vissa andra identifikationsfaktorer har utelämnats, 

såsom varifrån personer som informanterna har kontakt med kommer, eller vad de 

representerar. Detta gör det dock inte omöjligt för informanten att själv känna igen sig i 

uppsatsen, det kan också vara möjligt att informantens närmaste omgivning kan känna igen de 

personer som det berättas om i uppsatsen. Att den närmaste omgivningen kan komma att 

känna igen vem det berättas om är tyvärr oundvikligt p g a att mycket information som 

informanten lämnar ut inte kan utelämnas utan att uppsatsarbetet blir lidande. 

 

Vidare gäller också försiktighet i intervjusituationen, för det gäller att inte utan informantens 

medgivande trampa på ömma tår, eller att försöka få informanten att berätta om sådant som 

han eller hon inte vill delge mig som uppsatsförfattare. Informanterna har också hela tiden 

fram till dess att uppsatsen går till tryckning rätt att dra sig ur. Före intervjusituationen har alla 

informanter fått ta del av undersökningens syfte och de har även fått kontaktuppgifter till mig 

som författare. Dessutom har de delgivits information om hur informationen de ger ifrån sig 

kommer att behandlas (Magne Holme & Krohn Solvang 1991). De är garanterade anonymitet 

i den färdiga uppsatsen och alla band från intervjuinspelningarna kommer att förvaras säkert 

till dess att uppsatsen är publicerad varefter de kommer att raderas. Banden kommer endast att 

avlyssnas av mig som uppsatsförfattare och alla papper varpå intervjuerna är utskrivna där 

informantens namn också framgår kommer att förstöras efter uppsatsens publicerande. 

 

2.7 Källornas tillförlitlighet 
 

Det är förvisso möjligt att informanterna avsiktligt eller oavsiktligt delger mig som 

uppsatsförfattare felaktig information, men varje utsaga har bedömts efter rimlighet innan de 

använts i uppsatsen. Detta är det enda sätt på vilket jag kan kontrollera informationen utan att 

kränka informanternas integritet och anonymitet. En kritisk blick till informanternas 

berättelser är alltså nödvändig (Magne Holme & Krohn Solvang 1991). Viss information har 
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därför utelämnats p g a att det är osäkert om den härrör från det tidsspann som behandlas i 

uppsatsen. 

 

3.0 Teori 
 

3.1 Genusforskning 
 

När man talar om kvinnans levnadsvillkor, som jag gör i denna uppsats, så ligger det 

underförstått i det att det finns även manliga levnadsvillkor och att dessa på något vis skiljer 

sig från de kvinnliga. Jag menar här att den skillnad som finns främst beror på av kultur och 

samhälle skapade mallar för vad som är kvinnligt respektive manligt, men dock inte 

uteslutande. Samhälle och kultur tillskriver mannen och kvinnan olika egenskaper beroende 

på kön, varefter personerna som tillskrivits dessa också kommer att leva och bete sig i 

enlighet med dem. De biologiska skillnaderna mellan man och kvinna ska alltså också tas i 

beaktande även om de är i minoritet. När det handlar om egenskaper som inte kan kopplas till 

rent fysiska skillnader, så delar jag den konstruktivistiska inställningen om att manliga och 

kvinnliga egenskaper främst är socialt och kulturellt skapade, men med den skillnaden att de 

ibland kan vila på förutsättningar som de biologiska skillnaderna grundar.  

 

När det talas om kön som socialt och kulturellt skapat brukar begreppet genus användas för att 

särskilja det socialt och kulturellt skapade könet från det biologiska, som vanligtvis benämns 

som just ”kön”. Denna klara distinktion blir dock något problematisk eftersom jag även tar i 

beaktande att vissa av de egenskaper som tillskrivs män respektive kvinnor kan vila på 

förutsättningar som de biologiska skillnaderna grundar. Därför ser jag inte någon poäng i att 

klart särskilja de två begreppen; de överlappar varandra mer än de går att distinkt särskilja. 

Forskning inom detta område vilar på ett antal olika ståndpunkter, som alla mer eller mindre 

har sina rötter inom feminismen. Feminismen verkar för att upphäva de negativa skillnaderna, 

d v s ojämlikheterna ifråga om rättigheter, löner, arbete etc., mellan män och kvinnor, men 

dess olika inriktningar hävdar att detta kan göras i olika grad och på olika sätt. Jag vill dock 

här påpeka att även om det är ett faktum att de feministiska ståndpunkterna är i majoritet i den 

forskning som bedrivs inom detta område, så ska andra aspekter än de som bara fokuserar på 

att ta upp de sidor som är till kvinnors nackdel också beaktas. Det kan t ex röra sig om 

mansforskning eller om forskning som visar att kvinnan inte alltid är i underläge jämfört med 

mannen. Därför väljer jag att klassificera denna undersökning som genusforskning framför att 
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koppla den till termen feministisk forskning. I den här uppsatsen ansluter jag mig till 

Alvessons och Due Billings kritiskt tolkande perspektiv på kön och för att motivera detta val, 

så behövs en bakgrund som förklarar vad några av de vanligaste teoretiska perspektiven som 

används inom genusforskningen innebär, vad som skiljer dem åt och vad kritiken mot dem 

säger (Alvesson & Due Billing 1999). 

 

De olika perspektiven kan särskiljas genom att titta på de skilda politiska inställningar som 

ligger till grund för dem och genom att titta på forskarens kunskapssyn, d v s vad forskaren 

anser vara den ideala kunskapsbild som forskningen kan producera. Alvesson och Due Billing 

använder Hardings (1987) terminologi och särskiljande uppställning mellan de olika 

teoretiska perspektiven, för att på så sätt motivera den egna ståndpunkten, detta kommer även 

jag att göra nedan. 

 

Några av de vanligaste teoretiska perspektiven eller ansatserna är: ”Kön-som-variabel-

perspektivet”, ”Det feministiska ståndpunktsperspektivet” och den ”Poststrukturalistiska 

feminismen”.  

 

 
3.1.1 Kön-som-variabel-perspektivet 
 

Kön-som-variabel-perspektivet ser på män och kvinnor som två kategorier som 

oproblematiskt kan jämföras med varandra. Detta t ex för att se om det ena könet utsätts för 

diskriminering jämfört med det andra och varför det sker. Detta perspektiv är egentligen 

detsamma som det som Harding benämner som ”feministisk empirism”, vars anhängare vill 

eliminera det problem som det utgör att inte ta hänsyn till det kvinnliga könets inverkan på 

forskning. Resultatet av detta blir en slags ”könsmedveten positivism” (Alvesson & Due 

Billing 1999:35), eftersom perspektivet syftar till att göra forskningen mer exakt genom att bli 

av med det ovan nämnda problemet genom att motverka forskningsdesigner med dolda 

könsstereotyper för att en neutral hantering av variabeln kön ska uppnås. 

 

Kritiken mot detta perspektiv riktar in sig på synen som säger att forskningen kan vara 

objektiv och neutral, om den använder sig av rätt verktyg för att återge verkligheten. Vidare så 

tar perspektivet inte hänsyn till samhällets dynamik och komplexitet utan förenklar istället 

bilden av samhället. Till sist så riktas kritiken mot perspektivets sätt att underordna 
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respondenternas syn på vad som är viktigt att återge och istället ge forskaren rollen att 

bestämma detta (Alvesson & Due Billing 1999). 

 

3.1.2 Det feministiska ståndpunktsperspektivet 
 
Det feministiska ståndpunktsperspektivet menar att grunden för samhällets organisation är 

könet – samhället är patriarkalt och kvinnan står lägre på den hierarkiska samhällsstegen. 

Perspektivets förespråkare menar också att det finns en skarp skillnad mellan vad kvinnor och 

män anser vara av vikt och vad de har med sig i bagaget. De förutsätter också att det finns 

något som kan betraktas som universellt kvinnligt – något som förenar alla kvinnor. Detta 

”något” kan ha många ursprung, t ex så nämns den allmänna ställningen som underordnad 

mannen som orsak (Alvesson & Due Billing 1999). 

 

Kritiken mot detta perspektiv riktas också tydligast mot ståndpunkten att det skulle finnas 

något som homogeniserar den kvinnliga delen av jordens befolkning och gör dem till ett slags 

kollektiv med en eller flera gemensamma nämnare. I och med att många av perspektivets 

förespråkare menar att underordningen av kvinnor kan betraktas som universell, så innebär 

det också att forskare som ansluter sig till detta perspektiv ofta letar efter just underordning. I 

och med att forskaren också påverkar de människor han/hon frågar, så kan det inte uteslutas 

att forskaren alltför ofta finner en underordning trots att denna inte finns. ”Som man frågar, 

får man svar”, brukar det heta och detta kan alltså leda till att forskarens tro på den universella 

underordningen av kvinnor gör att han/hon också hittar denna, i sammanhang där detta 

fenomen inte finns eller är särskilt starkt (Alvesson & Due Billing 1999). 

 

3.1.3 Den poststrukturalistiska (postmodernistiska) feminismen 
 

Inom det poststrukturalistiska perspektivet betraktas kategorierna man och kvinna som 

ogiltiga. Perspektivets företrädare hävdar att en uppdelning mellan manligt och kvinnligt blir 

problematisk, begreppen kvinna och kvinnligt har inte samma betydelse överallt på jorden, 

begreppen blir istället en förenkling och en maskering av den sammansatta och komplexa 

verkligheten. Språket är alltså inte en spegling av verkligheten, utan bara giltigt i ett visst 

specifikt sammanhang. Poststrukturalisterna sätter inte samman de många rösterna som 

beskriver verkligheten till någon för rösterna gemensam slutsats, istället försöker de ge plats 

åt alla uttryck för att visa på komplexiteten och skillnaderna (Alvesson & Due Billing 1999). 
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Mot detta perspektiv har det riktats kritik som hävdar att dess förespråkare förstorar 

verklighetens variation. Kritikerna menar att om verkligheten betraktas ur detta perspektiv, så 

riskerar allt att framstå som relativt (Alvesson & Due Billing 1999). 

Jämförelse av perspektiv 

Pol i t ik  Syn på idea l isk  kunskap 

 Handfast sanning, 

validering av 

teorier/hypoteser 

Positionerad sanning, 

giltiga poänger, 

insiktsfulla argument 

Undvikande av 

sanningar, motstånd 

genom dekonstruktion

Politiskt engagemang
 Feministisk 

ståndpunkt 

 

Tvivlande skeptiskt 

engagerad 

 Positionen i denna 

uppsats 

Feministisk 

poststrukturalism 

”Avspänt”, begränsat 

engagemang 
Variabelperspektivet 

  

(Alvesson & Due Billing 1999:52) 

 

3.1.4 Det kritiskt tolkande perspektivet 
 

Det kritiskt tolkande perspektivet menar, till skillnad från poststrukturalismen, att empiriska 

undersökningar kan bedrivas med skärpa och kan ses som högst relevanta för verkligheten 

utanför det i falldefinitionen avgränsade forskningsområdet. Detta utan att ignorera sådant 

som skillnader, variationer och obestämbara företeelser – för även detta är fenomen ur 

verkligheten som för forskningen och samhället är relevanta att spegla. Att tolka resultat av en 

undersökning är alltid möjligt att göra på olika sätt, varför en viss distans till uppsatsen är 

viktig från författarens sida, detta för att klargöra att uppsatsen i sig inte presenterar någon 

absolut sanning (Alvesson & Due Billing 1999). Ytterligare en aspekt av detta med tolkning 

handlar om språket. Det språk som används i denna uppsats bör reflekteras över av läsaren – 

argumentation och perspektiv kan tolkas på olika sätt och är beroende av hur dessa uttrycks 

språkligt. 

 

Kategorier av överbyggande art ska inte heller undvikas helt enligt detta perspektiv. De ska 

dock bara användas i specifikt definierade lokala sammanhang och inte bara för att söka efter 

skillnader dem emellan utan också för att beskriva likheter mellan dem och även för att visa 
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på variationer (och ickevariationer) inom desamma. Försiktighet ska således iakttas när 

kategorier som man, kvinna, manligt och kvinnligt används och även när det gäller 

generalisering av vad kategorierna kan innebära (Alvesson & Due Billing 1999). I denna 

uppsats är det dock oundvikligt att begreppet kvinna används eftersom uppsatsen handlar om 

kvinnors levnadsvillkor. Det ska dock påpekas att vad det innebär att vara kvinna och 

verksam inom en skärgårdsbunden näring i Norrbotten inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma med vad det innebär att vara kvinna och verksam någon annanstans. 

 

Den grad av politiskt engagemang som kännetecknar det kritiskt tolkande perspektivet är inte 

lika helhjärtat som hos det feministiska ståndpunktsperspektivet. Det handlar om att undvika 

att fastna i det politiskt propagandistiska och istället inta en skeptisk attityd till detta, bl a 

genom att beakta vilket språkbruk som används i uppsatsen. Det kritiskt tolkande perspektivet 

syftar inte heller till att presentera någon ”sann” bild av det patriarkala samhället, utan strävar 

efter att väcka tankar, ge argument och sätta frågetecken. I och med detta, så finner det kritiskt 

tolkande perspektivet en svårighet i att använda ett universellt patriarkatsbegrepp (Alvesson & 

Due Billing 1999). 

 

Det är alltså viktigt att ha i åtanke att skillnader och variationer förekommer i alla fall där det 

förekommer relationer mellan könen. Men detta får dock inte kväva letandet efter mönster i 

relationerna mellan könen – för även om det handlar om könsrelationer beskrivna i lokala 

kontexter, så går det att generalisera i viss grad, dock inte över tid, klasser och samhällen 

(Alvesson & Due Billing 1999). 

 

Få sanningar finns universellt ifråga om könsrelationer, en av dem som konkret går att peka 

på är t ex löneskillnader. Det kritiskt tolkande perspektivet menar alltså att det inte går att 

säga något om komplexa betydelser av företeelser i ett visst sammanhang utan att använda sig 

av mikrostudier och kvalitativa analysmetoder – varför universella sanningar över tid, rum 

och klasser inte går att nå på en djupare, mer komplex nivå (Alvesson & Due Billing 1999).  

 

3.2 Begreppsligt ramverk 
 

När det gäller kvinnornas delaktighet och deras eventuella position som drivande i 

familjeförsörjningsarbetet finns till att börja med begreppen inkludering och integrering, som 

är detsamma som Zollinger Giele och Holsts omarbetningar av Parsons begrepp ”inclusion” 
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och ”integration” (Zollinger Giele & Holst 2004). I detta fall handlar det om att kvinnorna 

över tiden har börjat inkludera sig i nya sammanhang, som t ex kan gälla en framskjuten roll 

eller en position som huvudsakligen drivande i fråga om familjeförsörjningen. Inkluderingen 

har också lett fram till en integrering av kvinnor i sammanhang som gäller ekonomiskt och 

arbetsmässigt ansvarstagande i familjeförsörjningen som hjälpande hand, oersättlig hand, 

yrkesarbetande, företagare osv. 

 

Allt detta är en anpassning till uppgraderade materiella förhållanden som gjort att kvinnan i 

många fall har fått mer tid till arbete utanför hemmen, vilket på olika sätt har gjort att hennes 

roll i familjeförsörjningen har förändrats. Detta anpassningsbegrepp, som jag här valt att 

översätta till adaptiv utveckling är även det detsamma som Zollinger Gieles och Holsts 

påbyggnad av Parsons begrepp ”adaptive upgrading”, som gjorts för att begreppet ska kunna 

användas i sammanhang som rör genus och dess formning och utveckling (Zollinger Giele & 

Holst 2004). 

 

Parallellt med ovanstående begrepp så opererar även begreppet Goal differentiation som jag 

valt att översätta till målskillnader, vilket kan förklaras som att de ökande valmöjligheter som 

kvinnor med tiden fått och tagit sig tillgång till har gjort att deras mål med livet har förflyttats 

och breddats. Målet idag är snarare yrkesarbete av någon form, än hemarbete. Förr var 

möjligheterna inte lika många och kvinnorna hade oftast inte möjligheten att välja 

sysselsättning efter intresse. Kvinnornas intressen och vad de vill arbeta med står idag i ökad 

grad i proportion till vilka möjligheter som finns. Hemarbete kan förvisso finnas kvar som 

mål för en del, men i stort så handlar det om att ökade möjligheter till individuella val har 

gjort att målbilden för vad som kan göras med livet har breddats mycket. Identiteten är inte 

längre lika knuten till gamla mönster och roller, utan har blivit mer flexibel. Även detta är i 

grunden ett Parsonskt begrepp: ”goal differentiation”, som Zollinger Giele och Holst har 

arbetat om (Zollinger Giele & Holst 2004). 
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Begreppens funktioner kan illustreras genom nedanstående figur, där man kan se hur de 

speglar de förändringsprocesser som är av betydelse för kvinnan och hennes roll i 

familjeförsörjningen. 

 

Förändringar i kvinnans roll i familjeförsörjningen 
 

 
Familjeförsörjning 

 

 

 

 

 
KVINNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 Utsagor från skärgårdslivet 

 
Nedan kommer det som visat sig signifikant i informanternas utsagor att redovisas under fyra 

rubriker, som var och en speglar viktiga hållpunkter för förändringar respektive kontinuitet i 

kvinnornas levnadsvillkor. Under rubriken ”Initiativkraft och delaktighet – frihet och 

bundenhet”, behandlas de idag verksamma kvinnornas förmåga till initiativ och de förr 

verksamma kvinnornas delaktighet i familjeförsörjningen och vad som gör att kvinnorna 

känner/känt sig fria eller/och bundna. Under rubriken ”Produktion och konsumtion – privat 

och i yrke”, behandlas sedan familjernas produktion och konsumtion för överlevnad och hur 

detta förändrats över tid. Vidare så går utsagorna vidare genom rubriken ”Arbetsinsats och 

arbetets art”, där informanterna berättar om hur de arbetar/har arbetat. Slutligen så redovisas 

Hemarbete 

Anpassning till ny 
roll Målskillnader 

då/nu Inkludering och 
integrering i nya 

sammanhang 

Yrkesarbete 
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deras utsagor om familjeliv och relationer i yrket under rubriken ”Familjeliv och relationer i 

yrke och vänkrets”. 

 

4.1 Initiativkraft och delaktighet – frihet och bundenhet 
 

Hos de idag verksamma kvinnorna i skärgården handlar livet mycket om att ha tillräcklig 

drivkraft och initiativförmåga. Det handlar däremot inte så mycket om att passa in i de 

traditionella kvinnliga levnadsvillkoren Det visar sig bl a i deras beskrivningar av sig själva, t 

ex: 

 
”Jag har fått lära mig att ta ansvar för min egen försörjning och driva saker och ting, det går inte 

att sitta och vänta på att någon annan sak göra det åt en utan jag måste själva ta tag i det. 

… 

Jag är nog en väldigt driftig kvinna, alltså tar mycket initiativ och driver på utvecklingen, sen så 

är jag inte så mycket för att vara hemma och städa och laga mat egentligen. Nog gör jag det 

också om jag måste men… det är väl kanske lite för lite av den varan.” 

 

Kvinnorna beskriver också hur de styr upp sin egen vardag själva, och talar mycket om att 

klara av livet på egen hand. Det kan röra sig om vitt skilda saker, men gemensamt är ”klara av 

själv”, eller ”göra själv”-aspekten, naturligtvis med vissa undantag. 

 
”Man får nog fixa själv om man ska någonstans, så upplever jag det.” 

 

Det rör sig också mycket om att det egna initiativet har lett till den egna friheten att kunna 

leva livet på ett sätt som de valt själva, även om det innebär mycket arbete. Dock så berättar 

de också om det motsatsförhållande som råder mellan att friheten bestämma själv och hur 

uppbundna de kan känna sig av att driva sina egna företag för att få sin utkomst. Det handlar 

om att aldrig vara onåbar, aldrig vara helt arbetsfri – samtidigt som de kan bestämma hur de 

vill lägga upp sitt arbete och sin dag. 

 
”Jag har ett friare liv tycker jag. Jag är inte lika styrd av andra. Jag är ju i och för sig styrd av när 

kunderna kommer… men jag har ju också friheten att säga att jag inte kan ta emot vissa kunder.” 

 

(Om att vara sin egen chef): ”Hon är stenhård (skratt), det är frihet, om jag t ex väljer att sova till 

9-10, så är jag inte i säng förrän senare, men då har jag valt det själv. Sen så tror jag det är 

nyttigt, det skapar en trygghet i mig själv, lär mig lita på mig själv.” 
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Den egna initiativförmågan kan också röra skärgårdslivet på ett mer explicit sätt. T ex så tar 

de initiativ för att försöka förenkla den egna tillvaron, bl a med teknikens och det egna 

ägandets hjälp. Det ger dock inte alltid resultat. Här är kvinnorna även mer tvetydiga, de 

pratar om att utveckla sin omgivning, dvs skärgårdsmiljön, för att passa in i ett mer modernt 

levnadsmönster med snabba transporter och individuellt ägande, men de kommer inte särskilt 

långt innan de börjar prata om uppgivenhet. 

 
”Alltså tekniken går ju framåt och då kan man ju se att där finns det möjligheter, men där stöter 

man på patrull som kvinna, det kan jag tala om – kom inte här och stick upp. Kommunen är pigg 

på samarbete, utan det är övriga, öbor … dom är inte van att en kvinna tar för sig, säger ifrån och 

har åsikter. En del på kommunen kanske inte är van att nån ringer och surrar om plogning och att 

de måste mäta. Jag vill ju ha igång det så tidigt som möjligt, men jag vill ju ha det säkert. För det 

är ju ödesdigert skulle det hända en enda olycka för att det är för klen is så skulle det förstöra den 

här verksamheten totalt. Så man får ju inte vara dumdristig, men man måste ju ha lite 

framåttänk.” 

 

”… det känns som att jag har gett upp när det gäller den där markbiten, jag har inte haft kontakt 

med dem på ett år och det… fast man ska nog inte ge upp utan man ska nog fortsätta att ringa till 

dem och begära möten och så.” 

 

Sedan så talar de äldre och tidigare verksamma informanterna ofta om hur beroende deras 

arbete var av vädret. Var vädret för blåsigt kunde fiske inte bedrivas och hade det varit för 

blåsigt i några dagar var det bråttom ut för att se hur det stod till med fiskeredskapen som låg 

kontinuerligt ute i vattnet, t ex ryssjorna. 

 

Vädrets bundenhet kombineras också med en frihet som livet som fiskarhustru bar med sig. 

Det fanns ingen chef som talade om vad de skulle göra, utan det var det kollektiva arbetet som 

styrde deras dag, och detta arbete var de ju med om att lägga upp själva. Många valde också 

att lämna skärgårdslivet efter andra världskriget för att skaffa sig arbete eller utbildning på 

annat håll. Andra exempel finns också på att kvinnor sökte andra utkomster i skärgården t ex 

genom att driva affär. 

 

Vidare så talar informanterna om att alla som hade uppnått tillräcklig ålder i familjen var med 

och gjorde nytta i arbetet med fisket. Det kunde röra sig om fiskrensning eller att hålla efter 

redskapen. Kvinnorna var särskilt viktiga i arbetet med större fångster, när fisken hade 
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kommit i land. Även annat arbete som hörde till gården, t ex höbärgning deltog eller höll 

kvinnorna i – jordbruk och skogsbruk som binäringar var vanligt bland fiskarfamiljer. 

 
”… deltog  i fisket sådär när fiskarna kom i land … dom var med på bryggan, dom var med att 

skaka skötarna, när dom kom i land med fisk, och framför allt då att hänga opp redskapen på 

natten på tork.” 

 

”Och sen då det var höbärgning då fick ju kvinnorna vara med, det skulle räfsas och hässjas och 

sköta om höet så det kom i tork och då var ju karlarna oftast ute på sjön och fiskade… och barn 

fick ju också hjälpa till, att hässja hö och att räfsa och det skulle ladas hö. 

… 

Och då gällde det ju att under vintern göra sina redskap i ordning och det låg mycket på kvinnans 

lott för männen var ju i skogsarbetet…” 
 

Det finns också ett flertal exempel på att kvinnor varit med som aktiva fiskare i båtlagen längs 

Norrbottenskusten. Ett båtlag bestod oftast av två personer, eftersom arbetet med 

fiskeredskapen till sjöss krävde det. I de fall en kvinna var en av dessa personer, så hade 

familjen ofta hjälp av någon tredje part för att göra det allra tyngsta arbetet, men i övrigt så 

var kvinnan, oftast fiskarhustrun men ibland också äldsta dottern i familjen, fiskare likaväl 

som sin man. 

 

4.2 Produktion och konsumtion – privat och i yrke 
 

I skärgården har fisket alltid haft ett starkt fäste och det märks såväl hos de yngre 

informanterna som hos de äldre. Även de som driver helt andra näringar i skärgården idag har 

ofta någon form av närmre relation till fiskerinäringen, t ex på så sätt att de har nära släkt som 

fiskar. Detta sätter naturligtvis sina spår i hur matförsörjningen ser ut för dem och deras 

familjer. De äldre säger t ex: 

 
”… nog har vi ju levt mycket på fisk, det var ju det vanliga. 

… 

Ja, vi saltade ju in fisk och sen då man fick frys då var det ju lätt, då kunder man ju frysa fisk. 

Det var ju att salta fisk och för dom som kunde salta, ja då hölls den hela vintern.” 

 

Hos de idag verksamma finns ofta också en relation mellan fiskerinäringen och deras egen 

näring, släktbanden används rent praktiskt som hjälp i mathållningen. 
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”… sen så är det ju han (syftar på maken, min inflikning) som fiskar upp fisken så att vi får 

någonting att servera.” 

 

I skärgårdslivet har fisket haft den dominerande ställningen bland näringar under lång tid, det 

har dock varit vanligt att fisket kombinerades med jordbruk och djurhållning i mindre skala 

åtminstone fram till på 1960-talet. Detta har oftast varit för att försörja den egna familjen med 

mat, även om många också passade på att handla färskvaror samtidigt som fisken levererades 

till fastlandet för försäljning. En del som hade sämre möjligheter att odla, t ex på grund av 

dålig eller obefintlig jord, köpte även sådant som potatis. Det var ofta kvinnan i familjen som 

hade på sin lott att sköta odling för husbehov samt eventuella djur. 

 
” ju oftare man fiskade, helst varje dag då, så var man ju in till stan och där köpte man då 

färskvaror. Sen så hade man ju då fisken naturligtvis.” 

 

”… jag vet inte om det bara var en familj som inte hade kor … jag kan inte komma på någon 

annan som inte hade kreatur … korna hade vi ju med oss till fiskeön (min kursivering, önamn 

utelämnat) en ko i varje båt. 

… 

Vi satte ju fil, så vi hade både fil och mjölk.” 

 

Konsumtionen för den egna mathållningen är dock betydligt mer utbredd idag och på senare 

år än den varit tidigare i undersökningsperioden. 

 

Sedan så är det också så att kvinnorna aktivt har deltagit både i produktionen för avsalu, t ex 

genom fiskrensning. Detta att både kvinna och man och som regel även äldre barn har deltagit 

i all produktion som hushållet åstadkommit, både för internt och externt bruk finns inte i 

samma skala idag, även om det fortfarande existerar att alla familjemedlemmar deltar i 

aktiviteter som på olika sätt ska uppehålla familjens försörjning. 

 
”…när vi då satt och gjorde upp strömming, nog var det alla som satt kring det här 

strömmingsbordet.” 

 

”F: Hur ser familjelivet ut, har det förändrats på något sätt? 

I: Nä, det vet jag inte… det är väl att de får vara med och hantlanga och ta hand om gäster ibland. 

Dom får ju lära sig att vara med och ta hand om gästerna, göra upp eld och städa och… allt som 

ska göras.” 
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Förutom ovanstående sätt för övriga familjemedlemmar att delta i familjens försörjning, så är 

det också vanligt förekommande att kvinnorna i familjerna hjälper sina fiskande män – för att 

på så sätt ge familjen tillräckligt med lön för mödan, som sedan används till konsumtion. 

 

Bland de idag verksamma pratas det mer om konsumtion än hos de äldre, dock ser man även 

här inslag av egen produktion för att hålla hushåll och näring igång. Ett exempel är att de 

äldre byggde sina egna hus och fiskarstugor, medan de yngre både arbetar själv och tar hjälp 

från professionella byggnadsarbetare för att bygga och renovera egnahem och 

yrkesfastigheter. Konsumtionen av andra saker såsom kläder uppger de yngre informanterna 

som betydligt mindre idag jämfört med när de bodde inne i städerna. Bland de äldre sägs att 

sådan konsumtion förvisso förekom, men att mycket sådant också producerades i hemmet 

eller i dess närhet. 

 
”Vi är ju inte ute på stan varje dag, behöver ju inte samma kläder… behöver arbetskläder här, det 

är inte sånt man behöver köpa nytt varje säsong. I stan var man mer flashig, var ute ofta, alltså 

kvällstid.” 

 

” Det syddes mycket, men nog köptes det, men mycket syddes ju. Dom flesta kvinnorna var 

ganska händiga att sy kläder. Och hade dom någon inom familjen, moster, syster, som var riktigt 

duktig, ja då sydde dom ju.” 

 

De yngre informanterna som är verksamma idag talar också mycket om vilka kostnader de 

har, det handlar om de transporter som skärgårdsmiljön kräver och det handlar om 

investeringar i byggnadsrenoveringar. Detta medan de äldre knappast alls talar om sådana 

kostnader, istället talas det om samarbete för att bygga – de lejde någon som de kände att 

hjälpa dem, vilket i och för sig är en kostnad, men det talas inte om det på annat sätt än som 

att det var naturligt att hjälpa varandra snarare än att köpa tjänsterna. 

 
”Folk har hjälpts åt och det har varit lätt om du har behövt hjälp med någonting att få leja en 

människa och sådär. Det var ju lättsamt förr, nu är det ju helt annars, nu kan du ju inte… Förr var 

det ju så vanligt att när du behövde hjälp, som när vi satte upp det här huset, då kunde du leja en 

och betala han och så var det inte något mer med det.” 
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4.3 Arbetsinsats och arbetets art 
 

Alla de kvinnor som nämns eller berättar om sina levnadsvillkor i denna studie har arbetat 

hårt, fast på olika sätt. De yngre arbetar mycket för att de vill få ut någonting av det, antingen 

av ekonomisk art eller för att de upplever att de mår bra av att ha hela sin tid i skärgården, för 

vilket en av förutsättningarna är att arbetet också finns på plats där. Även friheten av att styra 

sitt eget liv nämns som en av anledningarna till att de accepterar och väljer att jobba mycket.  

 
”Jag jobbar ju så här mycket för att den här verksamheten bär ju inte att ha fler anställda. Inte 

skulle jag ju frivilligt jobba 17-18 timmar per dygn som jag ju gjort sen -98 om det inte är för att 

jag bestämt mig för att utveckla den här anläggningen dithän att man kan leva ett bra liv på den 

kan ha våran semester och vi kan må gott för det är ju suveränt att få leva och bo här. Hårt arbete 

men mycket frihet jag styr ju och ställer själv, alltså det är ju hur jag jobbar och vad jag ger ifrån 

mig, det är ju resultatet. Och hittills har det varit väldigt positivt. Det går ju framåt hela tiden. 

Och då är det ju roligt och man ser att fan jag orkar jobba de här timmarna extra, det gör 

ingenting jag kör.” 

 

De äldre hade ett mer strävsamt liv där det egentligen inte fanns så mycket att välja på när de 

väl valt att stanna i skärgården. Arbetet var tvunget för att de skulle överleva, valde de i unga 

år att lämna livet på ön och skapa sin försörjning på fastlandet, så var arbetsförutsättningarna 

naturligtvis andra, men valde de en gång ölivet, så var det svårt att bryta detta i ett senare 

skede. 

 

Dock så gjorde sig teknikutvecklingen så småningom påmind även ute i skärgården och el 

drogs ut till flera öar under 50-talet. Detta upplevde kvinnorna som mycket underlättande för 

det arbete de hade att utföra, detta skapade dock inte någon dötid, utan det fanns alltid annat 

att göra av den tid som elen sparade in. 

 
”Jag minns ju inte om det var -52 eller -53, så fick vi ju elektriskt hit på ön och då blev ju allt så 

mycket lättsammare. Man fick lyse och el på alla sätt som man kunde dra in. Och man kunde dra 

in vatten och allt sånt där. Vi hade ju vatten, vi lät ju borra -46, men då fick man ju bära vatten in 

och slask ut och sådär, ja slasket grävde vi ju ut då så att vi hade. Men sen då det blev elektriskt 

då kunde man ju dra in vatten så att man slapp bära. … … Skaffa sig tvättmaskin, då var det ju 

ett himmelrike (skratt) det var ju annars bara att tvätta för hand.” 
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Även inom fisket gjorde tekniken sina framsteg under efterkrigstiden och i och med att 

trålningen började dyka upp som fiskesätt på 60-talet så förändrades även kvinnornas arbete. 

Denna förändring handlade främst om att kvantiteterna ökade tack vare trålens effektivitet och 

kvinnorna fick ofta mer att göra. 

 
”Det blev ju lite mer, då man skulle vara med dom i rensningen, och ändå sköta om innearbetet 

och sådär, men det gick bra… man var ju ung så det var inga problem (skratt).” 

 

Arbetet som utfördes och utförs av kvinnorna i skärgården är av väldigt mångfasetterat. Det 

handlar som sagt om att delta i fisket på olika sätt. T ex så var det omhändertagande av fångst, 

redskapsskötsel, fiskrensning och löjklämning. Strävsamheten och arbetsbelastningen kunde 

och kan förstås också variera. Jobbet innehöll och innehåller naturligtvis även vardagliga 

hushållsgöromål och barnafostran. 

 
”Ja, mamma berättade ju en hel del om det, hon tyckte att ön (min kursivering, önamn utelämnat) 

var en kal ö, men trivsam på många sätt och hon trivdes där sa hon och deltog i försörjningen på 

det sätt att det var matlagning och hushållsgöromål plus då att hjälpa till i fisket då det behövdes. 

Men vad hon sa var att då vi hade flyttat därifrån vi barn, då var det tungt. Det har hon uttalat i en 

tidningsintervju … då uttalade hon att det var en jobbigare period som då kom.” 

 

Intensitetsvariationerna finns idag också, och det gäller då för kvinnorna inte bara den egna 

verksamheten utan även idag finns fisket med i bilden. 

 
”I och med att jag hjälper honom (min kursivering, identifikationsmöjlighet utelämnad) med 

fisket under trålningen, så har vi ju en fyra fem veckor där som är fruktansvärt intensiva. Sen när 

man har stökat undan det och båtarna är uppe på land och så, förfallotiden då ingen koms, då 

känner man att det är då man åker på en weekend till Stockholm… hitta på nåt roligt få lite 

luftombyte. Vintern är nya projekt och så att då tar det som fart igen. Höstförfallotiden kan man 

ta igen sig lite.” 

 

Inom de verksamheter som kvinnorna själva idag bedriver i skärgården, så ser deras arbete 

givetvis annorlunda ut, men de arbetar knappast mindre än vad kvinnorna gjorde förr. Det ska 

skottas, klippas gräs, kanske bäras vatten. Vidare utför de delar av byggnationsarbeten själva, 

men tar ofta familjen till hjälp. De säger också att ölivet för med sig att arbetsinsatsen för att 

få verksamheten att gå runt är mycket högre än den är om ett liknande företag skulle bedrivas 

på fastlandet. För många så är tiden till annat än arbete knapp. 
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”Jag har spikat tak och byggt bryggor och sånt där.” 

 

”Jag jobbar med allting här. Från städ till mat till offertskrivning, försäljning, allt. 

… 

Målar, fräser lister till golven, spikar… jag hjälper till med det mesta som jag hinner göra. Men 

huvudansvaret har han (min kursivering, namn utelämnat) när det gäller bygget, men vi får ju 

hjälpas åt så mycket som möjligt.” 

 

Det finns också aspekter av arbetet hos de idag verksamma kvinnorna som rör 

marknadsföring av det egna bolaget, nätverksbyggande för att underlätta affärskontakter och 

även ekonomiarbete. 

 

Planering nämns som oerhört viktigt för att kunna bedriva verksamhet på en skärgårdsö, detta 

framkommer tydligare i de yngres utsagor än i de äldres. 

 
”Men det funkar rent praktiskt bara man har planerat och ser till att fixa allt som ska fixas när 

man väl är i stan.” 

 
”Hade förut inte så bra framförhållning, av orutin helt enkelt… Nu kör man ju mer med 

planering…” 

 

4.4 Familjeliv och relationer i yrke och vänkrets 
 

I intervjuerna har det framkommit att familjelivet för de idag skärgårdsverksamma gestaltar 

sig olika, trots att de delar många andra förutsättningar. Det myckna arbetet sätter käppar i 

hjulen för en del, medan det hos andra skapar utrymme för samvaro. 

 
”Det krisade nog i början för att vi jobbade så fruktansvärt mycket. Innan vi hade hittat balansen 

och att nu är det hårt arbete som gäller, så får vi ta vara på det andra sen. Man måste lära sig så 

att man inte missuppfattar varann. Man är ju trött och slut och man orkar knappt med sig själv, då 

är det svårt att orka vara go mot någon annan. Men man lär sig med tiden. Vi ville ju det här 

bägge två och då får man ju prata om det, det måste man göra.” 

 

”Mina barn har varit med ända sedan jag startade, så dom har ju som fått växa upp därute på 

anläggningen.  

… 
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När vi gör jobb därute så gör vi det ofta tillsammans, alltså när vi hugger ved så gör vi det 

tillsammans, när vi kapar den gör vi det tillsammans och staplar den och så.” 

 

Hos de äldre kvinnorna var familjelivet mer lika dem sinsemellan. De var ofta ensamma 

hemma med barnen när makarna var ute i fisket eller på sälisen. Oron kunde då ligga över 

dem stundtals, eftersom havet och isarna kan vara farliga. 

 
”… det var lite omtänksamt om man säger, och ja nog funderade man ju hur dom hade det 

därute…” 

 

De stunder fäderna var i land, så berättar en del av informanterna att de ofta lekte med barnen 

och ville ha med åtminstone de äldre i fiskerisysslorna. Mödrarna var däremot de som fick 

fostra barnen till största delen, även om det att gå vid sidan av fadern i hans yrkes sysslor 

också kan betraktas som en sorts fostran. 

 

Barnen och andra familjemedlemmar hos de idag verksamma har också olika reaktioner på att 

modern, och ibland även fadern, bedriver verksamhet ute i skärgården. Det berättas om stolta 

föräldrar, om barn som gladeligen deltar, och om barn som till en början ställer sig väldigt 

undrande till vad deras mor ska syssla med ute i skärgården. 

 

Det sociala livet mellan familjer och vänner ute på öarna ser däremot lika ut för de idag 

verksamma medan det skiljer sig mot de äldres sociala liv. När de äldre berättar om det 

sociala livet ute på öarna, så förefaller även deras historier sinsemellan vara relativt lika. De 

äldre upplever alla att de hade ett rikt socialt liv, med kontakter inte bara i den närmsta 

omgivningen utan även i skärgården i stort. Vänner färdades till varandra på lediga dagar, för 

umgänge och ofta för att prata fiske. 

 
”På kalla vintern då var man ju hos varann och spelade såna här olika familjespel som man 

kunde vara många i. Och det roade vi oss med ganska mycket.” 

 

”Man hade ju inte så stora utsvävningar, men man träffades ju såhär på förmiddagarna och 

dagarna innan då fisket började och kunde sitta och dricka en kopp kaffe … … läsa 

pitetidningen… ett fint umgänge, ett socialt liv som fungerade utmärkt, vi hade skojigt… 

… 

Ute på fiskeön (min kursivering önamn utelämnat) var det ganska mycket folk som hälsade på… 

Det var angeläget att ha goda relationer.” 
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Även mer formella sociala sammankomster förekom. T ex så fanns det föreningar av olika 

slag, som arrangerade olika slags sammankomster. 

 
”På somrarna vid midsommar var det fiskarting med festligheter och det kom folk från 

Hindersön och alla möjliga öar. Ibland hade dom det på Storön och ibland på Hindersön, det var 

lite olika.” 

 

”Medan det var mer folk här på ön så hade vi en syförening och så hade vi på somrarna i 

missionshuset en fest med auktion och så, men det blev ju slut det också.” 

 

Ofta hjälptes familjerna ute på öarna åt i arbetet, detta gällde både fiskeriarbetet och de 

vardagliga sysslorna i gårdar och fiskestugor. Kvinnorna backade upp varandra när deras män 

var ute i fisket och grannfamiljerna hjälpte varandra allihop, både kvinnor, män och barn, när 

fisken kom i land och redskapen skulle göras i ordning. 

 
”Ja, dom hjälptes åt i allt arbete, det var som vanligt det här. Dom var ju tre bröder… dom var 

som ett helt team… det var en bra sammanhållning, man kan inte säga att det har varit några 

konflikter i det fallet eller så. Det har flutit på bra.” 

 

Idag pratar de verksamma om att de inte har samma sociala liv som inne i staden, dels p g a 

avstånden och de komplexa transporterna, men även p g a att de jobbar väldigt mycket. 

Förvisso finns undantag från detta också, då de verksamheter de bedriver ofta har blivit något 

för de verksamma och deras vänner att träffas över. Relationerna med andra öboende är inte 

heller täta för de idag verksamma, de håller sig var och en på sin kant. 

 
”…inga spontana besök, det kan jag känna att jag saknar. Folk tror att det måste vara så 

underbart att bo härute. Dagarna går och man lullar på i ullstrumporna. Men det finns faktiskt 

några nackdelar, att det blir lite mer projekt när nån ska komma och hälsa på och sådär. Så 

samma täta kontakt sådär öga mot öga det har man ju inte, men det är ju tur att det finns telefon. 

… 

(Om kontakten med andra öboende) Man springer inte till varandra vardagligen. Det är inte 

supersocialt direkt.” 

 

När dessa idag verksamma kvinnor tar sig in till stan, så har de ofta så många ärenden att 

hinna med på samma gång, så de upplever att de inte hinner med att träffa sina vänner. De 
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försöker dock kompensera detta genom ett mer intensivt umgänge när deras vänner t ex 

kommer ut till de öar där de bor. 

 
”Sen vi flyttade hit? Då har vi verkligt prövat våra vänner. Därför att vi har ju varit så asociala, 

det är ju inte bara för att vi flyttat hit utan för att vi jobbat så vansinnigt mycket. Så då har man ju 

inte haft tid att umgås med sina vänner och sköta om dom för det ska man göra. Men då ser man 

vilka som verkligen är ens vänner för dom har man kvar. Dom kommer hellre hit ut bara för att 

få träffa oss och hjälper oss att jobba.” 

 

I övrigt pratar de som bedriver sin verksamhet aktivt idag att de arbetar aktivt med att bygga 

nätverk, både informella och formella, för att kunna marknadsföra sig och för att kunna 

underlätta det praktiska arbetet.  

 
”Det är x (identifikationsmöjlighet utelämnad) gubbar, alltså dom hjälper mig för dom vet att jag 

kan inte sätta mig i båten och sticka iväg precis närhän, för att jag är uppknuten här till gästerna. 

Dom hjälper mig, kan dom så gör dom en extra sväng hit med grejer åt mig om jag behöver. Där 

är det litegrann det här med kvinnans list… Då får man gå in i den där rollen… Lagar man mat 

och fixar. Men dom är ju skitgulliga som hjälper en, så det är ju som ett givande och tagande där 

liksom. Det är fult att säga, men det är faktiskt så det är. Man får vara lite extra snäll och så fixar 

dom det. För mycket kan jag ordna bättre än vad min make (min kursivering namn utelämnat) 

gör bara med att just ringa, för att jag är kvinna, så hjälper dom. Skulle min make (min 

kursivering namn utelämnat) ringa och säga att jag behöver grus, så säger dom bara jamen kör ut 

det då…” 

 

”Jag har ju mera kontakt med företagare och människor i ett större område… ett större nätverk, 

mera spritt.” 
 

Även familjerna får ofta hjälpa dem med det praktiska arbetet. Arbetskraften som periodvis 

finns anställda hos ett antal av de yngre informanterna talas också om som en viktig social 

relation, och informanterna menar att de ofta blir som en stor familj. 

 

5.0 Resultatdiskussion 
 

Som nämnts i inledningen på denna uppsats, så fungerade försörjningen i det svenska 

bondesamhället tidigare i historien på ett något annorlunda sätt mot vad fallet är idag. 

Familjerna producerade det mesta för uppehället, snarare än de konsumerade de varor som 

krävs för överlevnad. Vissa aspekter av denna försörjningsform har dock levt kvar långt in på 
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1900-talet i den miljö som studeras i denna uppsats. Familjerna som försörjt sig inom 

fiskerinäringen vid tiden efter andra världskriget – och även en bra bit därefter – har i flera 

avseenden själva producerat stora delar av de varor som krävs för överlevnad. Många av dem 

har vid sidan om fisket bedrivit lantbruk i mindre skala. De har helt enkelt levt på fisk och vad 

lantbruket kunnat producera. Flera familjer hade dock inte tillgång till lantbrukets varor utan 

fick därför köpa sina varor antingen av bönder i närheten eller genom butiker i närheten. 

Familjens produktion av livsnödvändigheter har gjort familjen till en produktionsenhet 

(Frykman & Löfgren 1979), i större eller mindre utsträckning, där alla medlemmar av 

tillräcklig ålder varit viktiga, då de innehaft en funktion för att klara familjens uppehälle. 

Detta har gjort att könet på familjemedlemmarna har fått betydelser som inte alltid 

överensstämmer med resten av samhället, ett eget system för hur könet betraktas har byggts 

upp i denna kontext. 

 

Detta system lever till viss del kvar bland de idag skärgårdsverksamma och påverkar livet för 

dem. Familjemedlemmarna deltar ofta i familjeförsörjningsarbetet i nära samarbete med 

varandra, trots att mycket av arbetet finns till för att generera en inkomst till familjen, så att 

den kan konsumera för sitt uppehälle. 

 

Jag skulle vilja påstå att de äldre kvinnorna som förekommer i denna uppsats inte har levt ett 

liv som undervärderade jämfört med männen. De har förvisso tagit hand om hemarbetet för 

det mesta, och på så sätt innehaft en traditionell kvinnoroll, men denna har inte på något sätt 

värderats lägre än männens jobb, för det ena skulle inte klara sig utan det andra. Kvinnorna 

som idag är verksamma i skärgårdsnäringarna är ofta drivande ifråga om familjernas 

försörjning och kan inte heller de ses som undervärderade männen ifråga om 

familjeförsörjningen. Hur det ser ut i deras övriga relationer med män i resten av samhället 

kan denna uppsats dock inte svara på fullt ut. Det som kan sägas om detta är att kvinnorna 

som idag är verksamma ofta stöter på män genom sina yrken, som undervärderar deras 

förmågor att driva företag och verka i skärgårdsmiljön. 

 

Även om kvinnornas levnadsvillkor i skärgården till viss del inte har förändrats särskilt 

mycket över tid, så finns det andra områden där hennes levnadsvillkor har förändrats i 

betydligt större utsträckning. 
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Undersökningen har visat att kvinnorna som idag är verksamma i den Norrbottniska 

skärgården i mångt är mer inriktade på individuellt arbete än de äldre kvinnorna. De yngre 

litar också i mycket stor utsträckning till den egna initiativförmåga, medan de äldre arbetade 

kollektivt med de arbetsuppgifter som de yttre förhållandena för tillfället krävde. Det kan idag 

handla om att få till stånd det egna företagets materiella utveckling från litet till större, med t 

ex en större turistanläggning eller underlättande av kundtransporter. Fram till 1990-talet 

handlade det däremot mer om att göra de sysslor som årstiderna, vädret och det fiske som för 

tillfället var aktivt krävde. Ansvaret för den egna situationen fanns förvisso även då, men 

ansvaret delades kollektivt mellan man och hustru, mellan släktingar, eller mellan grannar och 

bekanta. Det hela skulle kunna beskrivas som en utveckling från kollektivism till 

individualism ifråga om att klara familjeförsörjningen. Kvinnorna har ur denna synvinkel 

genomgått en utvecklingsprocess för att anpassa sig till de nya förhållandena. Kvinnan i sig 

har fått uppgradera sig från en individ i kollektivet vars sysslor bestämdes av yttre 

förhållanden, till en egen drivande och initiativtagande enhet som själv bestämmer hur hennes 

sysslor ska läggas upp, och detta är vad som kan kallas för en adaptiv utveckling (Zollinger 

Giele & Holst 2004). 

 

Detta har också medfört en slags utveckling från de nära släktingarnas, grannarnas och den 

närmsta bekantskapskretsens arena till en mer offentlig arena där företagande och 

nätverksbyggande mellan företag och även mellan företag och kunder står i fokus. Här kan 

detta ses som ett insteg i nya sammanhang från kvinnans sida. Hon har inkluderat sig själv på 

en företagandets och nätverksbyggandets arena, både formellt och informellt. Kvinnliga 

företagare torde idag inte ses som något ovanligt, varför det också är troligt att dessa kvinnor 

utan problem blivit integrerade i denna nya arena. Ingen av informanternas utsagor talar heller 

för att det skulle finnas problem av denna art, annat än i mindre grad, som de egentligen inte 

valt att bry sig om. Dessa mindre problem talar ändå om att uppfattningar av slag som 

placerar kvinnan som en främmande fågel i denna offentliga, av tradition ofta manliga, arena 

lever kvar i samhället. Men båda de begrepp, integrering och inkludering som Zollinger Giele 

och Holst lägger fram ifråga om vilken utveckling levnadsvillkoren har genomgått för att 

fungera i ett samhälle i förändring, är dock relevanta för att spegla förhållandena i denna 

studie. Båda de ovanstående styckena speglar också hur kvinnans position i yrkeslivet i denna 

miljö förändrats över tid. 
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Det talas vidare idag bland kvinnorna om att de alltid själva varit ansvariga för ”sin del” av 

familjeförsörjningen, medan detta inte diskuteras på samma sätt bland de äldre kvinnorna. Där 

ses istället familjeförsörjningen som ett kollektivt ansvar, alla gjorde sin del av det 

gemensamma arbetet, vare sig de var man eller kvinna, (eller barn med för den delen). 

 

Att titta på de idag verksamma kvinnornas målbilder ger en bild av drivkraft – det talas om 

det egna företagets utveckling i mycket konkreta former. Alla dessa kvinnor har tydliga bilder 

av hur deras liv och verksamhet ska te sig i framtiden och ingen av dem tycker att de ännu är 

vid målet med liv eller verksamhet. Alla mål förefaller öppet och realistiskt att driva igenom 

för dessa kvinnor, bara de orkar hålla sin person i ett tillräckligt driftigt tempo. Denna målbild 

finns inte alls hos de äldre kvinnorna, där inställningen om att vara nöjd med det de fick eller 

med den situation som de hade hamnat i snarare är vad som utgör deras målbild. Ett 

friktionsfritt liv utan konflikter där de mådde bäst av att acceptera situationen som den var, är 

den bild som de, eller de som talar för deras sak, presenterar som eftersträvansvärd. Förvisso 

kunde andra målbilder finnas även bland de äldre kvinnorna. Många av dem flyttade in till 

städerna för att arbeta i andra människors hushåll som ”piga”, eller fick arbete i t ex någon 

affär. Det finns även exempel på de kvinnor som flyttade från ölivet för att utbilda sig till 

exempelvis lärare. Detta visar att det inte går att säga något alltför generellt om de äldre 

kvinnor som härstammar från skärgården – deras målbilder kunde differentiera och visar att 

skillnader finns även mellan dessa kvinnor (Alvesson & Due Billing 1999). Dock kan även 

begreppet målskillnader, sägas relevant i denna studie, då det speglar skillnaderna i målbilder 

mellan de yngre och äldre kvinnorna och visar på en utveckling ifråga om vad som är deras 

mål i livet (Zollinger Giele & Holst 2004), samt även visar på en förändring över tid av 

kvinnornas position yrkeslivet.  

 

De yngre idag verksamma har alla på något sätt anknytning till skärgården och har alla valt 

skärgårdslivet för att de på olika sätt tilltalar dem. De ser miljön som berikande, 

energigivande, eller som en möjlighet att erbjuda en unik produkt för att kunna tjäna pengar. 

De äldre kvinnorna fanns i skärgårdsmiljön för att de var födda in i den, de blev kvar av 

tradition för att åtminstone någon i familjen skulle hålla släktens fisketraditioner vid liv. Det 

handlade om att överleva och om att hjälpa föräldrar och andra hemmavarande att klara 

situationen och därför blev de också kvar i skärgården. Att få pengar tillräckligt för att klara 

den dagliga födan stod i fokus hos några av de äldre informanterna, vilket inte är likadant hos 

de yngre. De yngres fokus är istället inriktat på att utveckla sina verksamheter och därmed 
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också sig själva, för att de ska kunna leva gott i en miljö som de anser är ett privilegium att få 

vistas i. Ställningen i familjeförsörjningen kan alltså sägas ha förändrats på så sätt att 

kvinnorna förr fokuserade på att klara det dagliga överlevandet, medan det dagliga 

överlevandet idag ses mer som självklart och fokus kan istället läggas på den egna 

utvecklingen. 

 

Familjelivet har dock inte genomgått samma individualiserande utveckling som kvinnornas 

personligheter har. Familjemedlemmarna är ofta involverade i de verksamheter som 

kvinnorna av idag bedriver. Likadant var och är det i fiskerinäringen. Fiskarna har idag och 

hade förut hjälp av familjerna. Barnen var på olika sätt involverade i arbetet. Familjerna 

verkar allihop vara tätt sammansvetsade även om det myckna arbetet hos dem som bedriver 

verksamhet idag ibland och åtminstone i början av verksamheten har tärt på relationerna. 

 

Det går alltså att se både skillnader och likheter mellan kvinnorna och det både mellan de 

äldre och de yngre men också inom de två ålderskategorierna. Detta ger stöd åt det kritiska 

perspektivets uppfattning om att varken skillnader eller likheter mellan kvinnor var för sig ska 

betonas, verkligheten innehåller istället dem båda. Det visar också att generaliseringar över 

tid, i detta fall om hur kvinnornas levnadsvillkor ser ut, inte kan eller bör göras (Alvesson & 

Due Billing 1999). 

 

Den traditionella kvinnorollen som moder och ansvarig för hushållets skötsel syns förvisso 

ganska tydligt bland de äldre kvinnorna, däremot tycks denna funktion betraktas som viktig 

för att verksamheten med fisket ska fungera friktionsfritt. Kvinnorna arbetar i hemmet medan 

männen arbetar till sjöss, sedan deltar både män och kvinnor när fångsten och redskapen ska 

tas om hand. Både mannen och kvinnan har alltså funktioner som värderas ungefär lika högt, 

åtminstone inom familjen och den ena funktionen skulle inte kunna vara utan den andra. Det 

fanns heller inte samma problem med inkomstskillnader mellan könen i fiskerinäringen förr, i 

och med att både mannen och kvinnan deltog för att dra in hushållets gemensamma inkomst 

istället för att var och en drog in var sin bit. 

 

Idag ser vi att kvinnorna har tagit steget upp till att vara de som är drivande ifråga om 

familjernas försörjning – de är ofta verksamma både i den egna verksamheten och hjälper till i 

makens fiskeriverksamhet. Dock sker detta inte utan att någon av dem ibland medvetet spelar 

på den traditionella husmorsrollen genom att servera mat och ta hand om människor som är 
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potentiella hjälpare för att underlätta hennes verksamhet. Kvinnorna lagar ofta maten i de 

verksamheter de bedriver, mannen tar istället hand om det praktiska som att köra båt etc. Det 

finns dock spår av kollektivt arbete även inom verksamheterna som kvinnorna av idag 

bedriver. En av informanterna betonar att de inom verksamheten ofta gör det dagliga jobbet 

tillsammans i familjen, en annan av informanterna menar att hennes familj och de som till 

sommaren anställs i hennes verksamhet blir som en stor familj i och med att de bor och 

arbetar så nära varandra under en längre period. 

 

Ett tydligt mönster som framträder hos de idag skärgårdsverksamma kvinnorna är deras 

uttryck av lättnad att slippa ”klä upp sig” till vardags. I skärgården behöver de först och 

främst arbetskläder och varma kläder på vintern. Attribut som i samhället i övrigt oftast 

förknippas med kvinnlighet som smink och modeintresse, tycks dessa kvinnor glada att slippa 

till vardags. Istället uttrycker de sådant som tyder på att de klär upp sig och gör sig fina när de 

själva känner att de behöver det och inte för att någon annan, samhället eller situationen 

kräver det. Denna del av vad samhället kallar kvinnligt finns alltså inte i dagens skärgårdsliv 

på samma sätt som i det stadsliv som dessa kvinnor ofta lämnat. 

 

Ingen av kvinnorna i denna studie arbetar några åttatimmarsdagar. Det är istället långa 

arbetsdagar ofta på betydligt fler timmar än tolv. De långa arbetstiderna är dock förlagda till 

vissa intensivare perioder av året då verksamheten av olika orsaker har sina toppar. För de 

yngre handlar det om när turisterna dyker upp, eller när isvägarna är öppna så att besökare lätt 

kan ta sig ut i skärgården. Det är alltså kundernas tillströmning som är beroende dels av 

verksamhetens inriktning, och dels av naturens villkor, som styr när arbetstopparna kommer. 

För att verksamheterna ska gå runt för dessa kvinnor tvingas de själva arbeta dessa många 

timmar, något som om de ekonomiska förutsättningarna fanns skulle kunna delas av flera 

personer t ex anställda eller företagspartners. De arbetar dessa många timmar för att viljan att 

leva ute i skärgården och vara sin egen försörjare, d v s företagare, är så stark så att 

arbetsinsatsen väger upp mot den lön de anser att skärgårdslivet är. De äldre kvinnorna 

arbetade också många timmar per dygn under fiskesäsongen, emellertid var arbetet mycket 

sammanvävt med vardagsbestyren – i högre grad än hos de idag verksamma – och styrdes av 

fisketillgång och väderlek. Styrningen av kvinnornas arbetstider både över dygnet och året har 

alltså flyttats från naturen och fiskarens dygnsrytm till en kombination av hur de själva lagt 

upp sin verksamhet och naturen. Detta är också en sorts adaptiv utveckling (Zollinger Giele & 

Holst 2004), där beslutet över hur arbetstiderna ska se ut mer har flyttats från naturen och 
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fiskarens dygnsrytm till individen och i viss mån naturen. Kvinnan måste själv bestämma över 

hur arbetstiden ska se ut genom att lägga upp sin verksamhet idag. Beslutet är idag hennes 

eget på ett helt annat sätt än det var förr. 

 

5.1 Vidare forskning 
 

Tänkbar vidare forskning skulle kunna vara sådan som ger ytterligare kunskaper om hur 

innebörder av kön har utvecklats i andra avskilda kontexter och miljöer. Detta för att det ger 

kunskap om vad som påverkar utvecklingen av könsinnebörder i samhället och kan ge verktyg 

för att påverka denna utveckling åt ett visst håll. Vidare så behöver kvinnors levnadsvillkor 

ytterligare belysas i olika sammanhang, för att vi bättre ska kunna förstå varför situationen 

mellan könen ser ut som den gör i olika sammanhang i dagens samhälle. I detta fall kan 

studier liknande denna fast rörande andra kontexter, såsom familjejordbruk, rennäring etc. 

tänkas vara intressanta. Detta för att det är viktigt att nå kunskap om varför kvinnors 

underordning framträder tydligare i vissa sammanhang, medan den kanske är helt obefintlig i 

andra.  
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