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Abstract 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kvinnor i Roslagens ytterskärgård haft en 

högre ställning än kvinnor på fastlandet. Frågeställningarna har kretsat kring kön och kompetens.  

 

Materialet som använts är kvalitativa intervjuer, personliga anteckningar, minnen och 

dagboksutdrag där skärgårdsbornas egna berättelser har varit i centrum. Med hjälp av en metod 

kallad snöbollsmetoden har materialet samlats i samspel med informanterna där ”det ena gett det 

andra” likt en snöboll som växer ju längre den rullar. Metoden tillsammans med teoretiska 

utgångspunkter som intersektionalitet och genussystemet har legat till grund för den etnografiska 

skrivprocess som också varit en stor del av analysarbetet. 

 

Resultatet visar att kvinnor i skärgården har haft en högre ställning än kvinnor på land, troligen 

främst på grund av att den särskilda skärgårdskompetens, som barn på öar fått då de växt upp, 

varit oumbärlig för familjernas överlevnad såväl ekonomiskt som fysiskt. 

 

 

 

Nyckelord: kvinnor, kompetens, skärgård, platsens betydelse, Roslagen.
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INLEDNING 

Det är midsommar 1976. Midsommarstången är lövad och kransarna dignar av 

ängsblommor. På en stol sitter Svea, festklädd, i sin blå blidödräkt. Solen värmer 

klipporna här i ytterskärgården, och Sveas ögon glittrar i kapp med viken. Idag bjuder 

hon grannar och hyresgäster på kaffekalas och dans kring stången, i Källviken på 

Blidö. Idag är det ledigt, liksom på söndagarna. Bortsett från allt som måste göras 

ändå. Laga mat och bära in ved. Och mata djuren. Men nu är det sjuttiotal, och Svea 

slutade mjölka redan då mjölkmaskinen kom till gården. Mjölkkorna har sedan dess 

ersatts av köttdjur och nu är det äldste sonen som sköter dem. Fåren betar på holmar 

längre ut i havsbandet och när de hämtas hem med båt efter sommaren ska Svea snart 

fylla sjuttio år. Idag, på midsommarafton, kan man luras att tro att hon är en vän liten 

gumma på ålderns höst, men efter vintern ska hon, kring valborg 1977, flytta längre ut i 

skärgården. Till en liten ö utan vägförbindelse. Jag är fem år och pratar en stund med 

Svea innan dansen kan börja. 

 

Bakgrund 

Under mina fyrtiotvå år som fritidsboende på en av öarna i Roslagens ytterskärgård har 

jag många gånger slagits av hur självklart öarnas fastboende kvinnor agerar, på arenor 

som annars ofta är reserverade för män. Skärgårdskvinnorna jag minns är alla födda 

under 1900-talet. Några föddes i seklets skälvande början och har genomlevt två 

världskrig, andra föddes mellan krigen eller under andra världskriget då ryska bomber 

fälldes över öar i Roslagen och över Stockholm. Ytterligare andra är födda i en modern 

skärgård med trådlös radiokommunikation och/eller mobiltäckning, kollektiv båttrafik, 

tv och internet, eller på öar med full infrastruktur – i form av biltrafik, bredband, goda 

bussförbindelser till Stockholm och tillgång till samma arbetsmarknad som 

människorna på fastlandet har. Äldre tiders skärgårdskvinnor och deras äventyrliga 

bedrifter lever kvar i berättelser om dem. Än så länge finns det skärgårdsbor som minns 

dem… 

 

Att jag i den här undersökningen har valt att fokusera kvinnors ställning i Roslagens 

ytterskärgård har sin grund i mitt intresse för vilka faktorer som kan ge kvinnor större 

möjligheter i samhället, och vad som kan påverka patriarkala strukturer i en riktning 
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som möjliggör större jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag väljer alltså att söka 

efter faktorer som avviker från, eller överskrider, den strikta arbetsdelning mellan 

kvinnor och män som historiebeskrivningen av det gamla bondesamhället ofta 

synliggör.1  

 

Jordbruk på karga öar i skärgården har i alla tider gett mindre avkastning än jordbruk på 

fastlandet, och de har behövt kompletteras med andra näringar för att försörja öborna. 

Det har medfört att männen ofta varit hemifrån för att fiska, jaga, frakta handelsvaror 

och passagerare, och flytta djur mellan olika beten. I männens frånvaro har kvinnorna 

fått ta ansvar för egendom och relationer till andra människor och instanser, utöver 

ansvaret för hem och barn. Detta har fått till följd att kvinnor i skärgården i hög grad har 

varit tvungna att utföra arbeten som traditionellt, och kulturellt, setts som manssysslor. 

De har fiskat, seglat och rott med självklarhet; något som endast undantagsvis 

uppmärksammats i historieskrivningen och skönlitteraturen. På detta faktum pekar 

etnologen och genusvetaren Monica Nerdrum tydligt i sin avhandling 

Skärgårdskvinnor. Tradition, modernitet och diversitet, 1998.2 Övrig tidigare forskning 

om skärgårdskvinnors villkor bekräftar också den bilden. I etnologen Margareta Roséns 

avhandling Hasslöborna. En livsform i förändring, 1987, som handlar om livet i 

Karlskrona skärgård, ägnas endast ett (!) kapitel åt fiskarhustrurnas villkor.3 Den 

forskning som indirekt inbegriper skärgården, men som tar fasta på kvinnors 

emancipation utifrån ett övergripande samhällsperspektiv, snarare än ett 

skärgårdsperspektiv, räknar jag inte in här. Ett exempel på en sådan studie är 

litteraturvetaren Maria Löfgrens avhandling Emancipationens gränser, om Emelie 

Flygare-Carléns romaner.4 

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka skärgårdskvinnors villkor, på några öar i 

Roslagen, främst under 1900-talets första hälft. Kvinnornas arbete, livsvillkor och 

                                                 
1 Susanna Hedenborg och Ulla Wikander,  Makt och försörjning. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 70. 
2 Monica Nerdrum, Skärgårdskvinnor.  Tradition, modernitet och diversitet. (diss. Åbo), Åbo Akademis 

Förlag, 1998, s. 63, s. 148.  
3 Margaretha Rosén,  Hasslöborna. En livsform i Förändring. (diss., Växjö), R M R Förlag i distribution, 

1987. 
4 Maria Löfgren, Emancipationens gränser. Emelie Flygare-Carléns 1840-talsromaner om kvinnans 

ställning. (diss., Umeå), Stehag: Brutus Östlings Förlag Symposion, 2004.  
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inflytande står i fokus och utifrån tecknade bakgrund – med bland annat bristen på 

tidigare forskning – är det skärgårdsbornas egna berättelser som utgör empirin. 

 

 

 

Frågeställningar 

 Vilken betydelse har den geografiska platsen – öar i ytterskärgården – för 

kvinnors villkor?  

 Har arbetsuppgifter i skärgården varit mindre strikt könskodade? 

 Har kvinnors ställning – i förhållande till män – varit bättre i skärgården? 

 

Disposition 

Studien utgörs av fyra delar. Denna första inledande del innehåller syfte och 

frågeställning samt studiens utgångspunkter. I den andra delen presenteras de 

skärgårdskvinnor som ingår i studien närmare. Själva undersökningen utgör den tredje 

och längsta delen och sist kommer sammanfattningen som fjärde och avslutande del. 

 

Avgränsning 

De kvinnor som finns med i studien lever, eller har levt, i den del av Stockholms 

skärgård som tillhör Roslagen. De har bott antingen på någon av de större öarna, Blidö 

och Ljusterö, eller på små öar utanför dessa. Tyngdpunkten i studien ligger på 1900-

talets första hälft, fram till dess att färjetrafiken kom igång till Blidö och Ljusterö, i 

mitten av femtiotalet. Då dessa större öar fick biltrafik förändrades villkoren kraftigt för 

de boende på öarna. Mest uppenbar är den skillnad som förflyttningen av frakter från 

sjövägen, till landvägen, innebar. När det inte längre krävdes egen båt och kunskap i 

navigation, och väderförhållanden, för att hantera den, kom de tidigare så viktiga 

skärgårdskunskaperna att omvärderas. Plötsligt kunde män(niskor) från fastlandet börja 

konkurrera om transporterna till och från öarna. Färjetrafiken innebar dock även en 

större arbetsmarknad för skärgårdskvinnorna. Kort sagt, isoleringen bröts och 

skillnaderna mellan ö och fastland kom att sakta börja suddas ut. Under de sista två 

decennierna har naturligtvis den stora tillgången till information, och 
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informationsteknik, fortsatt den utvecklingen. På de mindre öarna, som fortfarande 

saknar vägförbindelse, följer studien i viss mån kvinnor fram till idag.   

En annan form av avgränsning utgörs av själva materialet. Den metod som använts för 

insamling av material, skapar i sig en avgränsning kring det som ingår i studien.5 

Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkten för studien är att studera kvinnors villkor i skärgården; och att ur ett 

performativt perspektiv söka möjliga ljuspunkter, i skillnader, mellan kvinnors villkor 

och köns-/genusskapande i olika miljöer, för att därigenom försöka förstå hur olika 

mekanismer påverkar – och påverkas av – kvinnors makt. Dessa mekanismer, eller 

faktorer, samspelar intersektionellt med varandra. 

 

Intersektionalitet 

Genom att söka diversitet och avvikande mönster finns möjlighet att synliggöra 

tänkbara strategier för att förändra kvinnors underordning. Detta är ett viktigt 

komplement till de studier som verifierar mönstren av underordning.6 En av mina 

inspirationskällor till sökandet efter diversitet är genusvetaren och socialantropologen 

Fanny Ambjörnsson, som i sin avhandling I en klass för sig, studerar tjejer på två skilda 

gymnasieprogram, ett teoretiskt program och ett yrkesprogram, utifrån ett 

intersektionellt angreppssätt; med genus, klass och sexualitet som främsta parametrar.7 

Det Ambjörnsson gör i sin studie – där hon jämför tjejgrupperna utifrån deras olika 

villkor och förutsättningar, istället för att jämföra tjejer med killar – synliggör de 

skillnader som finns mellan tjejer; hur makt och kön/genus påverkar – och påverkas av 

– dessa skillnader. På samma sätt som Ambjörnsson, intresserar jag mig för skillnader, 

men i mitt fall handlar det om att studera skillnader i att göra kön/genus hos kvinnor i 

skärgården.  

I sin avhandling Trygg stad. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, 

policyutveckling och lokal praktik, visar genusforskaren och professorn i stadsbyggnad, 

Carina Listerborn, på sambandet mellan kvinnors villkor och den geografiska plats där 

de vistas. Hon pekar på hur det offentliga rummet, här stadens utformning, påverkar – 

                                                 
5 Snöbollsmetoden, se vidare under kapitlet om metodologiska utgångspunkter 
6 Som till exempel Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, vilken jag förklarar i ett eget kapitel. 
7 Fanny Ambjörnsson,  I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. (diss., 

Stockholm) Ordfront Förlag, 2003. Ambjörnsson gör i sin studie valet att använda terminologin ”tjej” 

istället för det i forskningssammanhang mer vedertagna ”flicka”; valet förklarar hon på s. 29 i 

avhandlingen.  
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och påverkas av – diskurser kring kvinnors rädslor.8 Enligt Listerborn påverkar de 

geografiska förutsättningarna den demografiska sammansättningen på en plats, utifrån 

faktorer som utbildningsnivå, ålder, inkomstnivå, kultur, politisk uppfattning och social 

status. Något som i sin tur påverkar relationen mellan människor – i form av närvarande 

eller frånvarande social kontroll – som de maktstrukturer som uppstår.9  

 

[…]kvinnor upplever att många män i offentliga rum beter sig aggressivt, 

oförutsägbart och okontrollerbart, något som uppfattas som skrämmande. På 

natten domineras många platser av män som inte sällan kommenterar kvinnor 

som passerar. Oavsett yrke och social status eller ekonomiskt oberoende 

hindrar rädslan kvinnor från att leva ett självständigt liv […] och när kvinnor 

är beroende av män underbygger det ett patriarkalt samhälle. […]Rädslan 

förändrar deras rumsuppfattning och deras intryck av den fysiska miljön. 

Rädslan påminner dem om att män dominerar det offentliga rummet och 

kontrollerar tillgången till det.10 

 

Exemplet visar hur kvinnors upplevelse av mäns aggressivitet i det offentliga rummet 

skapar en rädsla som förändrar deras intryck av den rumsliga miljön. På liknande sätt, 

men överfört till skärgårdens rumsliga betingelser, vill jag, som Listerborn gör, 

undersöka platsens, geografins, betydelse för kvinnors villkor. Till skillnad från i 

staden, där män enligt Listerborn kontrollerar och dominerar det offentliga rummet, kan 

skärgårdsmiljön, åtminstone förr, beskrivas som en miljö där män ofta var frånvarande 

då de var ute på fiske etcetera. Vad har denna partiella frånvaro, tillsammans med den 

isolering som skärgårdsboendet innebar (innebär), betytt för kvinnors upplevelse av 

rummet? Och vad har den geografiska miljön – skärgården – med dess specifika 

betingelser, betytt för kvinnors möjligheter att ta plats på manligt kodade arenor? 

 

Genussystemet 

Som underlag för min undersökning blir också isärhållandets logik, som den diskuterats 

av den svenska historikern och genusvetaren Yvonne Hirdman, användbar, i 

undersökningen av skärgårdskvinnors möjlighet att utföra olika arbetsuppgifter. 

Hirdmans teorier om genussystemet kan kort beskrivas utifrån de två principer – 

dikotomi och hierarki – som ligger till grund för själva systematiken. Hirdman visar hur 

ett dikotomt tänkande innebär att kvinnor och män skiljs åt som olika varandra (och lika 

inom kön), samt avgör vilka egenskaper och sysslor som tolkas som ”kvinnliga” 

                                                 
8 Carina Listerborn, Trygg stad .Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal 

praktik.   Diss., Chalmers tekniska högskola, 2002, s. III. 
9 Listerborn, s. 76. 
10 Listerborn, s. 83. 
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respektive ”manliga”. Systemet, menar Hirdman, bygger just på att könen hålls isär i de 

två kön som är varandras motsatser. Gränsen mellan dem får inte bli otydlig. I olika 

kulturer och sammanhang är sedan sysslor och egenskaper kodade på olika sätt, men 

alltid könade till ett av de två isärhållna könen (kvinna respektive man), där det som är 

manligt kodat har högst status. Hirdman listar exempel från den antika kodningen:  

 

HAN  HON 

Liv   Död 

Ljus   Mörker 

Höger  Vänster 

God   Ond 

Stor   Liten 11 

 

Kodningen har, visar Hirdman, sedan förändrats med samhället på det sätt som passat 

det hierarkiska systemet bäst i olika tider. Ett exempel på detta hittar vi i den 

ekonomiska historikern, Lena Sommestads studie, Från mejerska till mejerist, där hon 

synliggör hur könskodningen kring kor och mjölkning förändrats med mjölkmaskinens 

inträde i ladugårdarna.12 Före mjölkmaskinens intåg var arbetet i ladugården 

företrädesvis kvinnligt kodat. Kvinnor tog hand om korna och mjölkade. Ett arbete som 

utfördes för hand, och bland annat innebar att bära mjölkkrukor på upp till femtio kilo 

utan hjälpmedel. Med mjölkmaskinen kodades arbetet med kor och mjölkning om, till 

manligt, med argument som att det var för tungt för kvinnor att mjölka med maskin. På 

samma sätt sker under 1900-talet en omkodning av en rad olika arbetsområden; 

områdena kodas om men uppdelningen består. Hirdman ger moderna exempel: 

 

HAN  HON 

Ekonomi  Ekologi 

Marknad  Politik 

Privat  Offentligt”13 

 

Utifrån kodningen är egenskaper och sysslor värderade olika högt, i enlighet med den 

hierarki som systemet, enligt Hirdman, kräver. Hierarkin rangordnar så att det som är 

manligt kodat har högst status medan det som är kvinnligt kodat har lägre. Ordningen är 

också den som uppfattas som ”normal” (normativ) och både kvinnor och män bidrar till 

att upprätthålla den genom att inordna sig själva och varandra i systemet. Som Hirdman 

                                                 
11 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber, 2001, s. 71. 
12 Sommestad, enl. Hirdman. 2001, s 67. 
13 Hirdman. 2001, s. 71 f. 
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ser det, är det är just det dikotoma tänkandet i ett samhälle som gör att systemet kan 

fortleva. I samhälle efter samhälle återskapas genussystemet men på olika villkor. Det 

som är konstant, är uppdelningen i motsatspar, och i och med dikotomin kommer 

hierarkin, eller värderingen, automatiskt, menar Hirdman.14 Just det intima sambandet 

mellan dikotomi och hierarki, som Hirdman lyfter fram, gör det intressant att använda 

hennes teori om genussystemet på skärgårdsmiljöns kvinnor. Vilken könskodning av 

arbetet var giltig i skärgården, där arbetet på land måste skötas oavsett om männen var 

hemma eller på sjön? Var den könskodade arbetsuppdelningen lika hård i skärgården? 

Och om inte, vad betydde det för kvinnornas ställning och villkor?  

 

Metodologiska utgångspunkter 

 

Etnologerna Anna Sofia Lundgren och Bo Nilsson har inspirerat mig till att låta 

metoden vara en process som utvecklas och förändras, tillsammans med materialet och 

forskarsubjektet, under studiens gång.15 Den etnografiska forskningen har lång tradition 

av att låta materialet styra och bidra till hur metoden omförhandlas under arbetets 

fortskridande.16 I inledningskapitlet till antologin Mitt i metoden visar Lundgren och 

Nilsson hur den etnografiska metoden fångar in det pågående. Något som kan ställa till 

det för den som skriver men som också öppnar upp för omförhandlingar och förändring; 

för en transparens av de reflexioner som fört metoden och forskningen vidare.17 Även 

om, enligt Lundgren och Nilsson, de flesta forskare är beredda att byta metod längs 

arbetets gång om det visar sig nödvändigt, finns det en stor skillnad mellan att i förväg 

sätta upp ramar för sin studie – som visserligen kan tvingas till förändring – och att låta 

materialet utgöra grund för metodval, i en ständigt pågående process under arbetet. En 

annan skillnad mellan det processuella förhållningssätt som Lundgren och Nilsson 

beskriver, vilket jag valt att använda, och ett mer traditionellt förhållningssätt är 

tydligheten; den som handlar om att vara öppen med själva metodprocessen.  

I det processuella förhållningssättet får forskarsubjektet form och blir en tydlig del av 

studien. Av den anledningen har jag också valt att skilja mellan insamlingsmetod och 

                                                 
14 Yvonne Hirdman,”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”,1988, i 

Genushistoria. En historiografisk exposé red. Christina Carlsson Wetterberg och Anna Jansdotter, Anna. 

Lund: Studentlitteratur, 2004. 
15 Anna Sofia Lundgren och Bo Nilsson, Bo, ”Inledningen” till Mitt i metoden. Kulturvetenskapliga 

reflektioner, red. Anna Sofia Lundgren och Bo Nilsson. Umeå Universitet, 2012, http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:604558/FULLTEXT01.pdf 
16 Ibid., s. 7 ff. 
17 Ibid., s.10. 
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analysmetod, även om de båda utkristalliserat sig parallellt med arbetet med materialet.  

Insamlingsmetoden har – förutom att ge ett material att studera – bidragit till analysen 

genom att låta materialet utgöra kontext för olika tillvägagångssätt. 

 

Snöbollsmetoden 

Insamlingsmetoden kom efterhand att ta form som, det sociologiprofessor Karin 

Widerberg kallar snöbollsmetoden.18 Metoden går i korthet ut på att varje informant 

eller kontakt kommer att leda till nya informanter eller kontakter, i en självgående 

process. Att våga lita på processen är en avgörande strategi för att materialet själv ska 

skapas, men också för att det ska peka ut undersökningsområden eller kategorier i sin 

egen kontext, områden som är lätta att missa med för stor kontroll, i inledningsskedet. 

Snöbollsmetoden bildar alltså ett material att studera, och ger också en avgränsning som 

beror på materialet, och inte bara på den som studerar det.  Men den är också en 

analysmetod som ger kategorier att analysera, utifrån informanterna och kontexten, 

kategorier som en forskare inte har möjlighet att se eller skapa i förväg.  

 

I enlighet med snöbollsmetodens mening, finns här anledning att peka på hur stora delar 

av materialet till den här studien har hittats och samlats. Från början hade jag tänkt att 

jag skulle intervjua Bojan Ramstedt som bor på en av öarna och som känner många 

skärgårdsbor. Sedan skulle jag försöka hitta fler att intervjua. När jag ringde Bojan 

föreslog hon att även två av hennes syskon skulle vara med i intervjun. Under tiden före 

intervjun råkade jag hitta Elsie Wijkströms bok och såg att den var ett bra komplement. 

Den gav mig många möjliga uppslag till intervjun med de tre syskonen. På morgonen då 

det var dags att åka till Gräskö blev en syster i syskonskaran sjuk, så den första 

intervjun gjordes med bara två av syskonen, Bojan och Sven, och kompletterades med 

en intervju med det tredje syskonet, Birgitta, under sommaren. Under den första 

intervjun framkom att dessa syskon minns ett stort antal människor och berättelser, och 

att brodern dessutom samlat fotografier och dokumentation från lång tid tillbaka på 

öarna. Dessutom gav de mig sin mamma, Sveas, anteckningar, och utdrag ur hennes 

pappas dagböcker. Materialet blev enormt, och kändes samtidigt komplett i och med 

den andra intervjun, med Birgitta, och några telefonsamtal till Bojan, Sven och Birgittas 

                                                 
18 Karin Widerberg, enl. Lindberg, Jens. ” ”Lita på snöbollsmetoden” Värdet av att släppa kontrollen”. 

Lundgren och Nilsson, s. 49. 
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dotter, för att ställa kompletterande frågor. Ändå hade jag inte styrt mer än genom att ta 

den första kontakten med ett av syskonen.  

 

Med hjälp av ett diskursanalytiskt angreppssätt på intervjuerna och texterna, har olika 

kategorier framkommit, och av dessa har jag valt ut dem som skiljer sig från berättelser 

om kvinnor på land. Snöbollsmetoden innebär, till skillnad från traditionell metodologi, 

att lägga korten på bordet och visa hur materialet samlats in – utan att forskaren styrt. 

Det som kan ses som slumpartat, utgör ett medvetet val att låta informanter och material 

styra, inte forskaren. 

 

Det tänkandeskrivande subjektet 

Den etnografiska vinkeln ger en möjlighet att låta skrivandet, och formen på det 

skrivna, bli en del av analysmetoden. Att genom skrivandet, låta processen fortskrida 

och ta gestalt är inte en ny erfarenhet för mig. Det är däremot nytt för mig att låta det 

synas och inte låtsas som om tankarna fanns där före texten, och bara väntade på att bli 

nerskrivna. Här handlar det alltså om motsatsen till ett dolt författar-/forskarsubjekt som 

studerar objekten. Hur skulle författaren i det här fallet kunna vara osynlig, och vad 

skulle det tjäna för syfte?19 Istället för att använda mig av det genusvetaren Donna 

Haraway kallar ”gudstricket” där forskaren låtsas vara osynlig och allvetande i den 

vetenskapliga texten utforskar jag möjliga motpoler: Kan en vetenskaplig text 

egentligen skrivas fri från sin författare? Och, kan en forskare ensam producera 

vetenskap? Som en ingång tar jag hjälp av genusvetaren Mona Livholts som i sin artikel 

Det tänkandeskrivande subjektet gestaltar hur metodologiska postulat begränsar 

genusforskningen, trots att den ofta handlar just om att analysera normativ.20  Paradoxen 

i att ifrågasätta det normativa i innehållet, samtidigt som normer kring metoder inte 

ifrågasätts, formulerar Livholts så här:  

 

Ett tillägg bara: det har att göra med formfrågan, stilfrågan, ja oundvikligen 

hela frågan om vad de normerande formerna för vetenskapligt skrivande gör 

med de genusvetenskapliga analyserna. […] Det finns ingen annan väg att gå 

än rakt in i de praktiker som disciplinerar och normaliserar de 

genusvetenskapliga textkropparna genom att ge dem snarlika former, samtidigt 

som själva forskningsfrågan ofta handlar om att analysera 

normaliseringsprocesser. Varför uppträder genusvetenskapliga analyser så ofta 

                                                 
19 jfr. Haraway, enl. Lykke, Nina. Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. 

Stockholm: Liber, 2009,  s. 20. 
20 Mona Livholts, ”Det tänkandeskrivande subjektet”, Tidskrift för genusvetenskap nr 2, 2008  
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i former som inlemmar dem i normaliteten? Kanske var författarpositionen 

alltid normalitetens?21 

 

 

Inspirerad av Livholts väljer jag att låta texten bidra till gestaltningen både för mig själv 

och för dig som läser. Kanske läser du in andra saker i texten som jag inte själv ser? 22  

 

Livholts pekar också på hur vetenskapligt arbete behöver ta författarskapet på större 

allvar och att en rigid gränsdragning mellan genrer och metoder begränsar vad som är 

möjlig forskning. Hon menar att olika ämnen och forskningsområden lämpar sig olika 

bra i olika texter. Hon skriver inledningsvis: 

 

Jag förhåller mig skeptisk till indelning av tydliga genregränser och ser dem 

snarare som överlappande och i ständig rörelse. Artikeln argumenterar för ett 

post/akademiskt skrivande och försöker utforska författarskapet som diskursiv 

praktik.23 

 

Lockad av Livholts ”post/akademiska” förhållningssätt väljer jag att placera olika 

skrivgenrer sida vid sida i studien. Olika sätt att skriva fyller olika syften. I min 

undersökning ges således bakgrundskontext, och miljöbeskrivningar en skönlitterär 

gestaltning, medan själva analysen formuleras i enlighet med en mer akademisk 

skrivnorm. Med stöd i Livholts postulat bidrar både innehåll och form till de analyser 

som är möjliga att göra. 

 

Deltagande observatör 

Under hela studien har jag haft en deltagande roll vid sidan av de kvinnor jag intervjuat; 

en roll som har varit möjlig genom mina egna erfarenheter av skärgårdslivet. Tack vare 

den deltagande rollen har jag kunnat föra livliga samtal med mina informanter snarare 

än att intervjua dem med färdiga frågor, vilket har gjort dem till – i högsta grad – aktiva 

subjekt i studien. Som ett sätt att tydligt markera detta, och samtidigt understryka den 

skillnad mot ett normativt akademiskt postulat som det deltagande förhållningssättet 

upprättar, väljer jag att använda mig av uttrycket deltagande observatör för att beskriva 

min roll.  Medan den normativa forskartraditionen kräver forskarsubjekt som studerar 

sina forskningsobjekt, ger den icke normativa ingång jag valt, en möjlighet till 

                                                 
21 Ibid., s. 83 f. 
22 Jfr Livholts.  
23 Livholts, s. 93. 
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interaktion mellan forskare och informanter. Med rollen som deltagande observatör blir 

även forskaren aktör i studien; här ser jag Fanny Ambjörnsson som i sin studie om 

gymnasietjejer (se sid 43) aktivt deltar i sina informanters vardag, som ett gott exempel. 

Ett viktigt argument till mitt val av metoden deltagande observation har annars varit att 

med den, söka undvika en dikotomt skapad hierarki mellan mig, forskaren, och dem, 

informanterna. Informanterna, varav flera är aktörer med en feministisk syn, har i hög 

grad bidragit till hur studien utvecklats, även om jag som forskare naturligtvis påverkat 

”både insamling, material och den slutgiltiga analysen”.24 Utan mina informanters 

delaktighet skulle resultaten blivit helt andra, även om det givetvis är jag, som är ensamt 

ansvarig för texten, och för eventuella missförstånd och förbiseenden.  

 De skärgårdskvinnor som utgjort mina informanter har många gånger tagit mig 

i handen och lett mig in på stigar jag själv inte sett. Det är som skillnaden mellan att 

komma iland på en känd kobbe, eller en okänd, när vi lägger till med båten mot en kal 

klippa och vill gå längre upp på ön, in i den snåriga låga roslagska växtligheten. 

Ovanför klipporna där vågorna inte når upp, annat än i någon ovanligt hård höststorm, 

växer låga enbuskar som döljer stigarna. Om vi vet var de finns, ser vi dem och hittar 

vidare, men på en okänd kobbe är enbuskarna nästan ogenomträngliga, trots att de 

bara når oss till knäna. Längs vissa av stigarna har jag tillsammans med dessa kvinnor 

hittat glittrande guldkorn som har blivit användbara i studien. 

 

Material 

Materialet jag samlat, består främst av två intervjuer med tre syskon, dagboksutdrag och 

annan litteratur med öbors egna utsagor om kvinnor och deras levnadsvillkor, på några 

öar i Roslagen. De intervjuade är tre syskon födda på trettio- och fyrtiotalet på Blidö 

och en dotter till en av systrarna, född 1971. Det skrivna materialet består främst av tre 

tätskrivna sidor anteckningar, som syskonens mamma, Svea född 1906, nedtecknade på 

sextiotalet. I dessa beskrivs på ett detaljerat vis, arbetsfördelningen på ett litet jordbruk 

på Blidö i början av nittonhundratalet. Delar av Sveas pappas dagbok från 1908 till 

1910, i vilken frågan om kön och arbetsdelning indirekt berörs, utgör ett komplement 

till Sveas anteckningar. Som ett sådant komplement ser jag också Elsie Wijkströms 

uppväxtskildring ”Jäntongen” på Öhrn, där hon berättar om sin barn- och ungdomstid 

på en liten ö utanför Ljusterö, strax söder om Blidö.  

 

                                                 
24 Ambjörnsson, s. 44. 
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Till ovan nämnda material kommer mina egna skärgårdserfarenheter. I passiv mening 

har jag samlat empiri från öar i olika skärgårdar under hela mitt liv. Som fritidsboende 

på Blidö och som seglare längs Sveriges kuster har jag mött skärgårdskvinnors 

erfarenheter både med egna ögon och genom berättelser; nu levande kvinnor såväl som 

kvinnor vars liv och levnadsvillkor lever kvar genom minnena av dem.  

 

Berättelserna om skärgårdskvinnornas livsvillkor handlar om allt från arbete och 

försörjning, till skildringar av födslar, sjukdom och död. I grunden är detta erfarenheter 

som skärgårdskvinnorna delar med sina systrar på fastlandet, men som också berättar 

mycket om skärgårdskvinnornas specifika levnadsvillkor. Avståndet till hjälp, och ofta 

avsaknaden av män, krävde av kvinnorna att de behärskade båt, is och hård väderlek för 

att hämta hjälp eller få vård. Något som stod i strid med den traditionella 

könskodningen.  

 

Positionering 

Hur påverkar då min egen uppväxt möjligheterna att göra denna studie? Under en 

period tvivlar jag på om det går att studera något som ligger så nära en själv, men så 

tänker jag på den specifika kunskap som reproduceras hos skärgårdsborna, och som en 

utomstående inte har.25 Det kan handla om fiskemetoder, förrädiska isar, navigation och 

att hantera olika båttyper, likväl som det inbegriper de jordbrukskunskaper som gått i 

arv även på fastlandet. Till det kommer lokalkännedom, och personkännedom, som 

ligger till grund för en förtrogenhet mellan forskaren och informanterna och därför kan 

bidra till att de senare vill dela med sig mer. Monica Nerdrum, som jag tidigare hänvisat 

till, har i sin avhandling Skärgårdskvinnor, om kvinnor i Åbo skärgård, problematiserat 

fördelar och nackdelar med att hon inte delar skärgårdserfarenheten med sina 

informanter. Enligt Nerdrum är det en fördel att inte tillhöra den grupp som studeras. De 

skäl hon anför är att det kan vara lättare för informanterna att berätta om vissa 

erfarenheter för någon utanför gruppen samt att hon som utomstående forskare ”ser 

allting med informanternas ögon”.26 Då jag ser kontexten som en viktig del av 

förståelsen invänder jag mot Nerdrum slutsats. För att ”[se] allting med informanternas 

ögon” krävs – menar jag – att du som forskare har samma förförståelse för kontexten 

                                                 
25 Nerdrum, s 184, s. 223. 
26 Ibid., s. 49 
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som informanterna. Först då blir det möjligt att förstå, med vilka ögon det som sägs, ska 

analyseras. Jag menar att Nerdrum talar mot sig själv då hon därefter skriver: 

 

Att studera kvinnor i en grupp man själv tillhör medför, naturligt nog, också 

fördelar. Man känner till underliggande meningar, som kanske för en 

utomstående kommer att förbli fördolda. 

 

 Det som ligger i undertexter kommer att förbli dolt för en utomstående, och därför ser 

jag det som ett argument för den delade erfarenhet jag som forskare förordar. Ett 

exempel på fördelen av att ha delat många av skärgårdserfarenheterna med mina 

informanter fick jag för övrigt redan inför den första intervjun med mina informanter:  

 Tidigt på morgonen, den åttonde mars 2013, är jag på väg från Blidö till Gräskö 

för att intervjua Bojan och Sven. Isen har gått tidigare under vårvintern, och trafiken 

med passbåt är redan igång för säsongen. Gräskö är en liten ö, några få sjömil norr om 

den ö där filmerna om Saltkråkan spelades in, och miljön på de båda öarna liknar 

varandra.27 Den här soliga morgonen är det återigen nio grader kallt, och på 

Gräsköfjärden ligger tre centimeter blankis. Vad innebär det i praktiken? Ska jag ta 

mig från Blidö med bil, via de två vägfärjorna, till bryggan i Furusund där båten går 

om det är öppet vatten? Eller ska jag åka till bryggan på Blidö, som trafikeras med 

svävare när isen ligger? Bojan vet på råd, så efter ett telefonsamtal får jag veta att 

båten i fråga är m/s Kung Ring, och att hon (båten) kan gå genom is av den tjockleken. 

Idag blir det alltså två bilfärjor och passbåt till Gräskö.  

 

En intensivt blå himmel speglar sig, och solen, i isen. Den blanka ytan trycks undan av 

båtens skrov i en mjuk våg där gnistrande isbitar åker kana, innan svallet lägger sig 

igen. Den nybrutna rännan, som likt ett kvardröjande kölvatten, är det enda som vittnar 

om vår väg över fjärden. Det blir en vacker överfärd. Jag är forskaren på väg till Gräskö 

för en intervju med två av mina informanter. 

 

Här tar jag själv, som forskare, stor plats i studien. Det går inte att komma runt min roll 

som deltagare och observatör, kanske infiltratör och aktör, eftersom mina erfarenheter 

och kunskaper både ligger till grund för utgångspunkterna i studien, och bidrar till den 

tillit informanterna visar mig. Detta i sin tur ställer ytterligare krav på mig att behandla 

                                                 
27 En sjömil/distansminut/nautisk mil = 1852 meter. Alltså mycket kortare än en landmil.  

Astrid Lindgren, Tv-serien Vi på Saltkråkan, 1964. Tjorven Båtsman och Moses, 1964. Skrållan, 

Ruskprick och Knorrhane, 1967 m. fl. 
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materialet på ett respektfullt sätt, vilket skulle kunna utgöra ett forskningsetiskt 

dilemma. Medvetet eller omedvetet kan jag låta bli att ta upp saker jag sett i materialet. 

Störst är kanske risken när det gäller deltagarobservationer, det som sker utanför själva 

intervjuerna och det skrivna materialet. Risken finns också att jag förskönar iakttagelser 

eller händelser, som jag minns. Därför är intervjuerna och det skrivna materialet säkrare 

källor att analysera, även om mina deltagarobservationer många gånger är nödvändiga 

för åtkomsten av materialet. 

 

Eftersom jag som deltagande observatör, och författare, utgör en stor del av den studie 

jag gjort, vill jag beskriva de erfarenheter jag finner relevanta i sammanhanget. Liksom 

Ambjörnsson betonar vikten av att i deltagande observation vara tydlig, både som en 

social person i förhållande till informanterna och att också visa det i studien, vill jag 

betona att jag valt att synas både i kontakten med informanterna och i den skrivna 

texten. Precis som Ambjörnsson pekar på i sin avhandling, präglas analyserna i en 

studie av forskarens förförståelse, politiska åsikter, sociala position och hennes 

erfarenheter. 

 

Den kunskap som produceras i denna studie ser ut som den gör för att det är 

just jag, med min specifika bakgrund, erfarenheter och politiska motivation 

som skrivit den. Det är således min feministiska övertygelse, likaväl som min 

position som ung, vit, bisexuell medelklasskvinna, som får mig att välja vissa 

tolkningsmodeller framför andra.28 

 

Med stöd av Ambjörnsson, vill jag beskriva de faktorer jag ser som viktiga för arbetet, 

och resultatet av studien. Detta för att ge dig som läsare en chans att tolka mitt material, 

och min text vidare, eller dra andra slutsatser än jag gjort. Den mest uppenbara faktorn 

är att jag under hela mitt liv tillbringat en stor del av min fritid på Blidö, i Roslagen. 

Tillsammans med morfar, som är bondson från Småland, har jag här utforskat öarna, 

jordbruken och människorna. På fädernet har jag en farfar från Karlskrona skärgård som 

fört en sjömanstradition vidare i släkten, både till kvinnor och män. Hans far och farfar, 

båda hans barn och ett barnbarnsbarn arbetar eller har arbetat på sjön. En av farmors 

systrar arbetade till sjöss under hela andra världskriget. Jag själv har lärt mig segla i en 

blekingseka, en liten allmogebåt från Blekinge, och sedan seglat större båtar med pappa 

i Roslagen och därifrån tillsammans med farfar söderut längs ostkusten, till hans 

bardomsvatten kring Hasslö utanför Karlskrona. I Östersjön, Skagerack och Kattegatt 

                                                 
28 Ambjörnsson, s. 44. 
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har jag seglat allt från små jollar och allmogebåtar till roslagsskutor och tvåmastade 

skolfartyg. Som fjortonåring fick jag dispens för att få ta skepparexamen på 

Sjöbefälsskolan i Stockholm, där åldersgränsen egentligen var femton.  

 

Alla dessa faktorer påverkar mig i det arbete jag gör och påverkar därmed resultatet. Det 

är därför viktigt att redovisa dem i studien. I teoretiseringen av detta finns anledning att 

återigen referera till Haraway, och därtill, till den feministiskt inspirerade teoretiska 

fysikern Karen Barad. Haraway och Barad ligger teoretiskt nära varandra och Barad, 

den yngre av dem, bygger ofta vidare på de begrepp som Haraway introducerar. Medan 

Haraways begrepp situerad kunskap och utgångspunkterna siting och sighting kan ses 

som användbara som metodologiska verktyg för att undvika det så kallade gudstricket, 

det dolda forskarsubjektet; blir Barads agentiala realism ett lika tydligt 

ställningstagande för att inte bara forskningsobjektet – utan också forskningssubjektet – 

måste definieras och placeras i respektive kontext liksom förhållandet dem emellan. 29 

En av de viktigaste anledningarna till detta är att dessa båda (en av dem, alternativt 

båda) ska kunna förändras och därmed möjliggöra ny forskning och ny kunskap.30  

 

Till mina skärgårdserfarenheter måste även mitt personliga ställningstagande som 

feminist läggas. Ställningstagandet bidrar till att jag söker fenomen som avviker och 

bryter mot normativitet, hegemoni och generaliseringar. I teoretiseringen av detta kan 

Haraways begrepp diffraktion användas, som beskrivning för förhållningssättet att 

kritiskt analysera, istället för att bara spegla eller reflektera det som syns på ytan. Ordet 

diffraktion är hämtat från optiken och beskriver hur ljus bryts i till exempel prismor, 

och då framträder på andra sätt. Enligt Haraway når den reflexiva metodologin inte 

vidare än till att belysa fenomen; den för oss inte bortom det statistiska, i den belysta 

återspeglingen av ett fenomen, och bidrar därigenom inte till någon förändring, utan 

reproducerar istället bilder av till exempel dikotomier och normativ. Med 

förhållningssättet diffraktion ges däremot, menar Haraway, möjlighet till olika 

oförutsedda vägar, både för materialinsamling, för analys och för möjliga resultat.31 

Förhållningssättet har inga egna ramar av teori eller metod, utan bör istället tolkas som 

ett stöd i att hålla arbetsprocessen öppen, genom hela arbetet. Något som, menar jag, 

står i samklang med den snöbollsmetod som jag valt att arbeta efter.  

                                                 
29 Haraway och Barad enl. Lykke, s. 167 f. 
30 Barad enl. Lykke, s. 167 ff.. 
31 Haraway och Barad enl. Lykke, s 171. 
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I sin masteruppsats Identitetens transparenta gränser diskuterar Martin Lindberg 

metaforen diffraktion, och menar att det förutom att finnas närvarande i hela processen, 

genom skrivande, materialinsamling och analys också är intressant vad gäller 

positionering:  

 

[…] istället för att tydligt försvara en slutsats, bör texten inbjuda till kritik och 

medvetet lämna flera dörrar öppna för andra att utforska. Analysen inbjuder på 

så vis till fortsatt arbete och synliggör både sina brister och möjligheter.32  

 

Jag väljer att använda mig av diffraktion som förhållningssätt och blandar därför 

metoder, teorier och arbetssätt på det sätt som ter sig bäst för ändamålet. 

Snöbollsmetoden, deltagandeobservationer och det tänkandeskrivande subjektet som 

jag valt som verktyg samverkar med detta förhållningssätt, och arbetet är på så sätt en 

öppen process hela vägen fram. Haraway menar att diffraktion är ett politiskt 

användbart redskap för den ”som inte bara vill tänka kritiskt om världen, utan som 

också vill förändra den.”33  

 

 

 

 

 

 

                                                 
32Martin Lindberg, Identitetens transparenta gränser – Iscensättning av identitet, begär och kroppslighet 

inom sociala medier. Uppsala Universitet, 2012, s.18-20 citat s. 19. http://diva-

portal.org/smash/get/diva2:534735/FULLTEXT01.pdf 
33 Haraway och Barad enl. Lykke, s 172. 



 

17 

 

SKÄRGÅRDSKVINNORNA 
 

Kvinnorna i materialet har mycket gemensamt, men mycket skiljer sig också dem 

emellan, och mot andra kvinnor. Många av dem känner, eller har känt, varandra. Andra 

har inga kopplingar alls till varandra. Avsikten är här att försöka visa på skillnader 

mellan kvinnor och inte att skapa en homogen kategori av ”kvinnorna”. Några har barn, 

andra inte. Några är/var gifta med män, någon var sambo (vilket var ovanligt), några 

är/var ensamstående med eller utan barn och andra är/var änkor. Med olika ekonomiska 

villkor, olika ordningstal i syskonskaran och olika förutsättningar från sina 

ursprungsfamiljer, har skärgårdskvinnor i alla tider varit en lika heterogen skara som 

andra kvinnor. I generaliseringen som behövs för att se mönster, vilket inte utesluter 

heterogeniet bakom mönstret, ser jag till skärgårdskvinnornas gemensamma 

erfarenheter.  

 

Som kompletterande intressanta exempel har jag valt att presentera tre av kvinnorna i 

studien lite närmare. Dessa kvinnor är Svea och hennes döttrar, Bojan och Birgitta. 

Svea, som föddes 1906 och dog 2003, levde hela sitt liv i skärgården. Bojan som föddes 

samma år som andra världskriget bröt ut, 1939, har levt större delen av sitt liv i 

skärgården, medan Birgitta (född 1944) flyttade till fastlandet där hon bildade familj, 

för att återigen bli skärgårdsbo när barnen växt upp.  Bojan och Birgitta lever idag 

ganska olika liv, på öar med helt olika förutsättningar och med helt olika yrkesbanor.  

 

I samförstånd med informanterna, använder jag i studien kvinnornas riktiga namn. 

Kvinnorna pekar själva på svårigheten att anonymisera människor i så små samhällen 

som öarna utgör. ”Alla” vet ändå vilka personerna är. Dessutom handlar studien inte om 

kontroversiella eller pinsamma ämnen, utan mest om stoltheten i att vara 

skärgårdskvinna. 

 

SVEA 

Svea Hellberg (gift Österman) föds 1906 som första barnet på en liten bondgård på 

Blidö. Familjen har några kor och får, en gris och en häst. Svea får fem yngre syskon 

och hon kommer att ta stort ansvar på gården då hennes mamma har TBC och är sjuk i 

långa perioder. Redan som nioåring sköter Svea mjölkningen i ladugården under höst, 
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vinter och vår. Då korna på sommaren betar ute på mindre öar, får hon ro, eller segla, 

för att mjölka både morgon och kväll. 

 

Som tjugofyraåring gifter sig Svea 1930 med Ruben och flyttar till hans fädernegård i 

Källviken på Blidö. Där får hon fem egna barn och arbetar hemma på gården. Svea har 

alltid något för händerna och är noga med att barnen hjälper till hemma. Hon arbetar 

hela dagarna och så fort de stora arbetena tar slut, sitter hon och lappar något, eller 

stickar. Så effektiva vill hon lära sina barn att vara också, om någon går förbi vedboden 

eller potatiskällaren måste den passa på att bära med sig lite hem, om det behövs.34  

 

Både Svea och hennes man är påhittiga entreprenörer. Svea säljer potatis, hallon, 

rödbetor och bigarråer och hyr ut stugor till stockholmare på somrarna. På försommaren 

när sommargästerna flyttar ut till Blidö bjuder hon dem alltid på kaffekalas. Det som i 

dagens Sverige kallas kundvård, är för Svea gästfrihet, och värdinneskap, som hon lärt 

sig hemifrån. 

 

Sveas svärfar blir sjuk, och när han inte längre klarar sig själv flyttar familjen, mot 

Sveas egentliga önskan, över till hans hus för att ta hand om honom, fram till hans död 

1946. Tio år senare förlorar Svea en av sina söner i en drunkningsolycka. Hennes andra 

barn är då mellan tjugofem och tolv år gamla. 

 

I slutet av sextiotalet blir Svea änka och då bor hon och äldste sonen ensamma kvar, 

hemma på gården i Källviken, tills dess att han, sent i livet, bildar familj. Svea väljer då 

att flytta. 1977, fem år efter ålderspensioneringen, går flyttlasset ut till Gräskö, i 

ytterskärgården, där en annan son och en dotter med familj bor.  

 

Återigen lever så Svea på en ö utan biltrafik, men nu i den moderna skärgården där 

passbåtarna många gånger i veckan erbjuder turer till fastlandet, och till större öar. 

Telefon, el, kommunikationsradio, motorer på båtarna, tv och kommunal sophämtning 

och hemtjänst har tillkommit sedan sist. Vad tänker Svea om det?   

 

                                                 
34 Informanterna Bojan Ramstedt, Sven Österman och Birgitta Melin berättar. 
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Sina sista år tillbringar Svea på ålderdomshemmet på Blidö tillsammans med sina två 

yngre systrar och andra skärgårdsbor från Blidö och öarna runt omkring. Efter nästan ett 

sekel som öbo somnar Svea in vid nittiosex års ålder 2003. 

 

I mitten av sextiotalet uppmanades Svea av en hushållslärare att skriva ner sina minnen 

av det arbete som utfördes på en gård under ett år av hennes barndom. De tre tätskrivna 

sidorna kallar hon ”I helg och söcken. På en liten bondgård i början av 1900 talet.” 

Svea beskriver arbetsuppgifterna noggrant och är tydlig med om det är kvinnor eller 

män som utför ett visst arbete, eller om det kunde utföras av både kvinnor och män. 

Hon minns storbak och hur bykningen gick till under den stora vårtvätten. Hon 

beskriver arbetet och måltiderna, både till vardags och till fest. Texten är ovanlig genom 

att den lägger fokus på kvinnornas, inte männens, tunga vardagsarbete i det tidiga 1900-

talet. Som exempel på detaljrikedomen i texten, har vi beskrivningen av julafton 1910; 

en dag då arbetet på gården var minimalt (i princip att se till djuren) men som vi – om vi 

läser mellan raderna – ser hur mycket förberedelserna inför den stora festdagen säger 

om kvinnors tunga arbete:  

 

Julafton, morgonkaffe med julbröd juljus på bordet, paltbröd till frukost, dopp 

i grytan skinka och korv till middag. Julgranen kläs på em. Går tidikt i 

ladugården djuren får extra gott hö. Sen äter vi inlagd sill, syltor och rödbettor, 

pepparrotsgädda med potatis, risgrynsgröt o mjölk, mandelflarn med 

körsbärssylt. Ganska dåligt med julklappar Dansar kring granen.35 

 

 

Trettiofem år efter Sveas flytt till Gräskö, minns jag tillbaka. Tillbaka till tiden då hon 

bodde i Källviken på Blidö. Mina första sex somrar bodde vi grannar, och jag minns 

särskilt midsommaraftnarna då Svea bjöd på kaffe och dans kring stången. I sin vackra 

blå blidödräkt hälsade hon alla grannar och hyresgäster välkomna, sittande på en 

stol.36 Då visste jag inte att det var sviterna efter en förlossning som gjorde att hon hade 

svårt att gå, jag trodde ”bara att hon var gammal”. 

 

BOJAN 

Bojan Österman (gift Ramstedt) föds 1939 på Blidö. Hon är en av mina informanter, 

tillika Sveas dotter, och växer upp tillsammans med sina fyra syskon, tre äldre bröder 

                                                 
35 Sveas anteckningar. 
36 I filmen om Saltkråkan, då Malin gifter sig med Peter i Blidö kyrka, har kyrkokören på läktaren 

blidödräkter. 
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och en yngre syster, på den gård Svea flyttade till då hon gifte sig. I slutet av andra 

världskriget när Bojan snart ska fylla fem år, fäller ryska flygplan bomber över Blidö en 

sen februarikväll. En elledning träffas så allt blir svart, och ön mister kontakten med 

omvärlden. Då ingen kan lyssna på radio på grund av strömavbrottet får de inget 

besked om vad som har hänt. Det är en dramatisk kväll för både barn och vuxna på ön.  

 

Bojan går i skolan på Blidö, innan ön får vägförbindelse. Efter skoldagarna, hjälper hon 

och syskonen till hemma på gården. Idag minns hon tillbaka, hur tråkigt det var när 

fröken i skolan ville att eleverna skulle skriva dagbok om vad de gjorde när de kom hem 

från skolan på eftermiddagarna. ”Plockat potatis.” är det enda hon kan skriva, varje 

dag.  

 

På somrarna jobbar hon hos sin faster och hennes man – bagaren i Köpmanholm på 

grannön Yxlan. Då bor hon, över sommaren, på Yxlan, för att slippa åka båt varje dag.  

 

År 1956 när Bojan är sjutton år, kommer färjan till Blidö och ön får full biltrafik. Det 

innebär att det nu går att ta sig med cykel, bil eller till fots till Yxlan, Furusund och 

fastlandet. Samtidigt med färjan växer såväl serviceutbud som arbetsmarknad för 

öborna. Bojan flyttar till Stockholm för att arbeta men det blir en kort tid som boende på 

fastlandet. Några år senare gifter hon sig med Björn i Blidö kyrka och 1966, två år efter 

att teve för första gången sänt serien Vi på Saltkråkan, bosätter de sig på Gräskö, där 

Björn växt upp. Gräskö är en liten ö nordost om Blidö, strax norr om Norröra 

(”Saltkråkan”), som än idag saknar biltrafik. Samma sommar får de sitt första barn, 

startar taxibåtsrörelse och skaffar får. De bor i ett dåligt isolerat hus utan rinnande 

vatten och när den beställda taxibåten kommer från varvet och verksamheten drar igång, 

får de så mycket att göra att fåren måste flytta till gården i Källviken, på Blidö, där Svea 

fortfarande bor. I början är Bojan hemma och sköter kontakter och bokningar i 

företaget, samtidigt som hon tar hand om barn och hem, men med tiden växer rörelsen 

med fler båtar och ett båtvarv, och Bojan börjar köra mer och mer båt. Idag är hon 

sjuttiofyra år, änka och kör båda taxibåtarna själv när hon får uppdrag av större eller 

mindre sällskap som behöver transport mellan olika öar eller fastlandet. Solbränd året 

runt, rörlig och kompetent som hon är, gör hon intryck av att vara långt yngre än sina 

sjuttiofyra år. 
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BIRGITTA 

Birgitta Österman (senare Melin) föds 1944 som Sveas yngsta dotter och Bojans 

lillasyster. Hon är den första av Sveas fem barn som föds på sjukhus. Andra världskriget 

är nästan slut och den svenska välfärden når i viss mån ända ut i skärgården. När 

Birgitta börjar skolan är de bara flickor i klassen, och fröken tycker det är så roligt att 

hon behåller dem ett år extra innan de får flytta över till magisterns klass för äldre barn.  

 

I likhet med sina äldre syskon får Birgitta lära sig att hjälpa till hemma. Barnen rensar 

ogräs, plockar potatis, räfsar, mockar, ryktar korna och matar kalvarna. Birgitta vill 

dock helst göra samma saker som sin pappa och tjatar på att få lära sig att laga cyklar 

och måla. Så kommer det sig att hon så småningom får följa med pappa Ruben när han 

kör en av öns tre taxibilar. De tre taxiförarna har hektiska timmar när ångbåten s/s 

Blidösund eller någon annan båt ska tillbaka till Stockholm, och Birgitta åker med som 

grindflicka, för att öppna och stänga grindar mellan de olika kohagarna. Då båten ska gå 

från Blidö på söndagarna är det många stockholmare som ska med, så körschemat är 

pressat för taxiförarna, vilket gör Birgittas uppgift viktig. Med hennes insats kan 

körtiderna pressas ytterligare och fler stockholmare hinner till färjan i tid.  

 

Birgitta går i femte klass när färjan kommer, och biltrafiken når ända ut till Blidö, 1956. 

I och med det stänger den sista skolan på Blidö och eleverna får åka till Yxlan för 

skolgång. 

 

Birgitta får jobb i Stockholm och senare i Ulricehamn, där hon träffar Ove och bildar 

familj. Hon minns sin upplevelse av att flytta till fastlandet: 

 

Jag blev så fascinerad när jag kom dit, att man kunde åka åt alla håll och det 

tog aldrig slut, som det gör här. Det är så annorlunda, det liksom var små hus 

överallt. Man åker en mil in i skogen, så bor det nå´n [där]. Så är det ju inte 

här.37 
 

I Ulricehamn startar och driver Birgitta, och hennes man, flera olika verksamheter, men 

när barnen flyttat hemifrån säljer de och flyttlasset går tillbaka till Blidö. Den stuga som 

pappa Ruben byggt till Birgitta på femtiotalet blir nu permanentbostad. Hon blir tidigt 

änka och fortsätter i sin egen, och föräldrarnas, anda sitt entreprenörskap, fast numera 

                                                 
37 Informanten Birgitta Melin berättar. 



 

22 

 

ensam. Under 2013 har hon dragit ner sin nuvarande verksamhet från två butiker till en, 

och om hon inte ändrar sig igen, ska hon under våren 2014 gå i pension strax före sin 

sjuttioårsdag. 

 

I materialet finns fler kvinnor och de får här en kort presentation i den ordning de dyker 

upp: Särlis Jansson på Gräskö (född i början av 1900-talet), Märta Åkerström på Öhrn 

(född omkring förra sekelskiftet på fastlandet), Signe Westerberg på Gräskö (född i 

slutet av 1800-talet), Elsie Åkerström på Öhrn (född 1926 och författare till boken 

”Jäntongen” på Öhrn, Karin Sjöblom på Blidö (född omkring 1890), Tyra Hellberg på 

Blidö (född 1909), Maja (Maria Eugenia) Andersson på Gräskö (född 1907), Anna 

Persson på Ljusterö, Kerstin Ramstedt på Gräskö (född 1926 på fastlandet), Inga 

Österman på Gräskö (född 1898 på fastlandet), Wilma Sjöblom på Blidö (född 1908), 

Augusta Englund på Gräskö (född under 1800-talets andra hälft) och Tyra Jansson på 

Gräskö (född 1903). Som bilaga följer en något längre presentation av dessa kvinnor i 

samma ordning. 

 



 

23 

 

BEARBETNING OCH RESULTAT 

Kategorier som vuxit fram genom materialet 

 

När skärgårdskvinnorna själva berättar om sina villkor, som kvinnor, står händelser och 

tankar om födslar, sjukdom och död, avlönat och oavlönat arbete i fokus. Dessa 

områden (med undantag av sjukdom, som valts bort av utrymmesskäl (samt att det inte 

avviker på samma sätt från erfarenheterna från fastlandet)), har därför fått utgöra de 

kategorier, kring vilken analysen av skärgårdskvinnors villkor och inflytande kretsar. 

Då berättelser om båtar, företagande och egendom förknippats starkt, såväl med det 

privata, som med kvinnornas arbete, har de fått egna rubriker i framställningen.  

 

Födslar 

Svårigheter i samband med förlossningar är inget unikt för kvinnor i skärgården. Det 

isolerade ölivet med långa avstånd över vattnet, förrädiska isar och nyckfull väderlek är 

dock faktorer som många gånger äventyrat, och försvårat, för skärgårdskvinnorna när de 

står inför att föda. Något oväntat visar det sig att det moderna välfärdssamhället inte 

förbättrat, utan snarare bidragit till större svårigheter i samband med detta. En av 

informanterna, Bojan, berättar om den ackuschörska som assisterade kvinnorna i 

Blidöbygden fram till i början av fyrtiotalet, då hennes tjänst drogs in.38 Med den 

moderna tiden måste kvinnorna i Roslagens skärgård ta sig till Norrtälje sjukhus istället 

för att föda hemma med hjälp av ackuschörskan. Bojan berättar om hur Svea fött sina 

fyra första barn hemma, med ackuschörskans hjälp, men 1944 tvingades till Norrtälje 

för att föda sitt femte barn, Birgitta: 

 

Hon [ackuschörskan] var med under hela förlossningen och sen så kom hon 

och skötte om både mor och barn varje dag, under en längre tid, vad jag 

förstår. […] 

Det var nog ganska fin service när det var en som var duktig. Hon hette 

Wallskog, och hon måste också va tuff och klara sig. Och ge sig ut då, i båtar, 

för att komma till öarna här omkring också. […]Så mamma tyckte det var 

bedrövligt att va på Norrtälje. […] Hon hade först cyklat till Fällgate och där 

hade pappa en båt och så körde han henne […] till Spillersboda. Och därifrån 

taxi in till Norrtälje. Det var tur att det var fem år mellan Gittan (Birgitta, min 

anm.) och mej, annars hade hon väl fått barn på vägen. 

 

                                                 
38 Ackuschörska, gammalt ord för barnmorska. 
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Med indragandet av ackuschörskan blev kvinnorna tvungna att själva förflytta sig till, 

och över vattnet, något som innebar att ta sig ned i en båt från en brygga eller en hal 

klippa, färdas över vattnet till fastlandet och därifrån med landtransport till sjukhuset.  

 

En annan berättelse handlar om när Bojan själv skulle föda sitt första barn. Det var 1966 

på Gräskö, inte långt efter att makarna flyttat tillbaka ut i skärgården efter åren i 

Stockholm. När förlossningen satte igång, var den blivande pappan upptagen med att 

köra lekskolebarn från Norrtälje med öns enda taxibåt, till Norröra, ön där Saltkråkan 

spelades in. "Alla skulle ju till ”Saltkråkan” på den där tiden.” berättar Bojan. Det var 

inte tal om att lekskolans besök skulle avbrytas, förlossningen fick helt enkelt vänta tills 

de var klara. 

 

Både Svea med sin cykel, och Bojan som fick vänta på att taxibåten blev ledig, hann 

fram i tid till BB. Det gjorde däremot inte Särlis på Gräskö, på 1920-talet. Hon som 

tjugo år gammal hade råkat bli med barn utan att vara gift, och som planerat att åka till 

Stockholm och föda där, för att sedan lämna bort barnet. Särlis hann aldrig ens lämna 

Gräskö innan förlossningen satte igång, vilket resulterade i att sonen som skulle ha fötts 

i hemlighet, blev känd som oäkta barn, som det hette då. Särlis som inte valt 

graviditeten, var heller inte intresserad av barnet. Han låg ofta och grät och hon varken 

kunde, eller ville, ta hand om honom. Så småningom blev han omhändertagen av ett 

barnlöst par på Rödlöga och Särlis gifte sig senare med en korvgubbe, och flyttade till 

stan39. Barnet fick det bra hos sina nya föräldrar och Särlis fick aldrig några fler barn, i 

enlighet med hennes egen vilja. 

 

Vetskapen om de särskilda svårigheterna att hinna fram till BB i tid, har fått många av 

kvinnorna från öarna i Roslagens skärgård att inkvartera sig hos någon släkting på en 

större ö, eller i Stockholm, i slutskedet av graviditeten.40 Risken att inte hinna fram i tid 

fanns alltid, och var särskilt stor under vinterhalvåret. Kalla vintrar då isen låg tjock, 

fungerade det bättre men under milda vintrar, senhöstar och vårvintrar kunde det ibland 

gå veckor utan att det gick att ta sig mellan öarna. Något som, om det ville sig illa, 

kunde innebära att den kvinna som farit in till staden i god tid för att föda, kunde bli 

                                                 
39 Bojan berättar. 
40 Elsies mamma var en av dem . Elsie Wijkström, ”Jäntongen” på Öhrn. Wileen, Torbjörn (red). 

Waxholm: TW-Produktion/Torbjörn Wileen AB. 2006, s. 7. Bojan bodde hos Birgitta några dagar innan 

andra barnet. 
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kvar där längre än det var beräknat. Varvid passningen av de hemmavarande barnen och 

hennes arbete hemma på gården måste utföras av någon annan, något som inte sällan 

fick ekonomiska konsekvenser.  

Hotet från havet 

Skärgårdsbor har ständigt levt under hotet att hastigt förlora en vän, granne eller 

familjemedlen genom drunkningsdöden. När det vare sig fanns flytvästar eller 

simundervisning, skedde många drunkningsolyckor, inte bara ute till havs och på 

förrädiska isar, utan även invid stränder och bryggor. Drunknade någon eller några 

familjemedlemmar drabbades de överlevande hårt, inte bara känslomässigt utan ofta 

även ekonomiskt.  

 

Medan jag skriver ovanstående stycke kommer jag att tänka på det av Sveas barn som 

inte längre lever. Jag vet att han dog som ung men ingen av informanterna har pratat om 

vad som hände. För att få reda på hur det gick till ringer jag Sveas dotterdotter som 

berättar: Sveas näst äldste son, Allan, Bojan och Birgittas storebror, var sjöman på de 

stora haven. Han kom ofta hem med spännande saker från främmande länder, som 

sköldpaddan han hade med sig hem till Källviken på Blidö efter en resa på femtiotalet. 

Tjugotre år gammal kom han hem och gifte sig med en kvinna från ön. Det var då, som 

nygift, han drunknade. Han var ute och fiskade med sin nyblivne svärfar då han på 

något sätt hamnade i vattnet för att aldrig komma upp igen.41 

 

En annan drunkningshistoria som berättas är den om Signe på Gräskö, som blev änka 

för andra gången då hennes sambo ”Lindstedt” som varit på kalas och var lite rund 

under fötterna drunknade i viken nedanför huset på vägen hem. Signes första man hade 

också dött genom drunkning då han ramlat i vattnet från en båt. 42 

  

Den sista tragiska drunkningsolycka jag får höra talas om blir också ett exempel på hur 

snöbollsmetoden fungerat för min materialinsamling. Den kalla soliga dagen i mars när 

jag var på Gräskö för att intervjua syskonen Bojan och Sven fick jag höra talas om 

Särlis – tjugoåringen som blivit gravid ogift och tänkte ta ångbåten för att föda barnet i 

                                                 
41 Informanten Jenny Melin berättar. 
42 Bojan återberättar historien som en rolig anekdot: Efter olyckan med ”Lindstedt” frågade postmästaren 

i Köpmanholm – som var nykterist – om de inte hade slutat dricka sprit på Gräskö nu. ”Nä, men vi har 

slutat bada!” fick han till svar.  
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hemlighet i staden. Barnet hon fick, pojken Gösta, som sedermera omhändertogs av ett 

barnlöst par på Rödlöga som drev handelsboden där, fick efter sin död, en särskild dag 

uppkallad efter sig. Varje sommar, den trettonde juli, firas Gösta-dagen i Rödlögaboden, 

för att hedra Gösta som efter att ha drivit affären han ärvde efter adoptivföräldrarna gav 

den till öborna. Bojan och Sven som berättar historien tycker att jag ska åka till Rödlöga 

på Gösta-dagen och jag gillar idén. Den trettonde juli i år tar jag alltså ångbåten s/s 

Blidösund från Norrtälje till Rödlöga. Resan som tar några timmar bjuder på både 

underhållning i form av dragspel och fiol, och på skepparens tragiska berättelse om de 

sju ungdomar som drunknade mellan Sundskär och Vidinge i månadskiftet 

februari/mars 1888. Vid den tiden bodde arton familjer på platsen.43 De sju 

ungdomarna från Vidinge hade gått över isen till Sundskär för att träffa andra unga på 

ett möte i bönehuset. På hemvägen överraskades de av en extrem snöstorm. De kom 

ifrån varandra och gick vilse. Morgonen därpå hittades de utspridda på isen, där de alla 

sju hade frusit ihjäl.44 Flera av dem var döttrar i samma familjer. 

 

Alla dessa berättelser, vittnar om hur närvarande risken för drunkning och andra 

sjöolyckor varit för öborna. Havets överväldigande krafter, och häftiga väderomslag, 

kräver särskilda kunskaper hos skärgårdsbor, och utan dessa kunskaper skulle ännu fler 

råka illa ut. Båtar som förolyckats och is som plötsligt gått upp framför den som försökt 

nå land, finns i allas medvetande sedan de var barn. Många barn blev tidigare 

inackorderade för att kunna ta sig till skolan när isarna var förrädiska. Elsie på Öhrn 

berättar om sin första vinter som skolbarn, på trettiotalet, då det var dags för henne att 

ge sig av till en inackordering på Ljusterö där skolan låg: 

 
Så en dag hade isen blivit så dålig att det var dags att packa den lilla väskan 

och ta adjö och följa i Calles fotspår då han frestade sig fram. Jag kan lova att 

det inte blev några raka spår! Vid ett tillfälle hamnade vi till slut på 

Holmudden nära Åsättra. Där visade det sig att isen var landlös. Det föreföll 

omöjligt att ta sig fram. Då tog pappa Calle sin isbill och högg lös ett lagom 

stort isflak som jag fick ställa mig på. Så tog han i med all sin kraft och 

skjutsade iväg isstycket mot den fasta åsättrastranden. Jag kom torrskodd 

iland. Och pappa vände åter ut mot Öhrn. 45 

  

Det gällde alltså att lära sig hantera de förrädiska isarna redan som barn, och ta hjälp av 

dem när det behövdes, som i exemplet där isflaket får bli flotte för att den lilla flickan 

                                                 
43 http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/kulturmiljoer-i-kommunerna/visa/0188030109/ 
44 Kapten Göran Sjödin, på s/s Blidösund, under specialturen från Norrtälje till Rödlöga på Göstadagen 

13/7 2013. 
45 Wijkström, s 19. (stavfel ej återgivna…) 
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ska ta sig över vattnet torrskodd. Noteras kan för övrigt den självklarhet, med vilken 

pappa Calle släpper ut sin lilla sjuåriga dotter ensam på isflaket, viss om att hon är 

kapabel att klara av att ta sig iland. I den hårda verklighet som rådde i trettiotalets 

skärgård, utan den moderna skolskjuts med båt, alternativt svävare, fanns inget 

utrymme för den traditionella synen på flickor som fysiskt bräckliga. Såväl flickor som 

pojkar måste äga de färdigheter som behövdes för att klara sig – klara livhanken – i 

skärgårdsmiljön. På detta faktum pekar också Nerdrum tydligt i sin studie om 

livsvillkoren i Åbo skärgård: 

 

Man måste kunna klara sig i storm, regn och på svaga isar. Lokalkännedom 

var viktig och det fick barnen lära sig som små […]. På den punkten verkade 

det inte finnas någon större skillnad mellan könen. Var man uppväxt i 

skärgården fick man denna möjlighet och tillägnade sig i bästa fall dessa 

färdigheter.
46 

 

Arbete 

Utöver de frågor som rör livets mer personliga villkor, som födslar och död, kretsar 

skärgårdskvinnornas berättelser kring det arbete kvinnor på öar har utfört. Genom 

berättelserna blir det tydligt att arbetet som sådant, många gånger följer den traditionellt 

könade arbetsdelning som historieforskningen uppmärksammat.47 I likhet med 

jordbrukarsamhällets kvinnor, utförde skärgårdskvinnorna traditionellt kvinnomärkta 

sysslor som livsmedelsförädling, mjölkhushållning och allt hushållsarbete. Men 

skärgårdskvinnorna handhade också många av de traditionellt manligt kodade 

arbetsuppgifterna. När männen var hemifrån, var det kvinnorna som skötte hästen och 

åkrarna. Det periodvisa ansvaret för jordbruket var för övrigt något som inte bara gällde 

den egna gården, kvinnorna kunde också göra det mot betalning åt andra.48  De 

kvinnomärkta sysslor som berättas om är – hemma på den egna gården – matlagning, 

bakning, tvätt och städning, att karda, spinna, väva, sy, mjölka, klippa får, förädla 

livsmedel och se till att maten bevarades över vintern, samt att delta i, och periodvis helt 

ansvara för jordbruket.49 En period har kvinnor också skött ”kontoret” i 

familjeföretaget. Någon var tvungen att passa telefonen och ta emot bokningar i till 

                                                 
46 Nerdrum, 184. 
47 Se t.ex. Susanna Hedenborg och Ulla Wikander, Makt och försörjning. Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 

74 ff. 
48 Ibid., 70. Nerdrum, 113 f, 122 f, 147 f. 
49 Sveas anteckningar, Wijkström m. fl. 
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exempel transportföretag.50 Kvinnor har haft traditionellt kvinnomärkta yrken som: 

ackuschörska, lärarinna, jungfru, piga, tvätterska eller hemsömmerska. Andra har tjänat 

pengar genom att ta emot inackorderade barn för skolgång på större öar, eller 

sommarbarn från staden.51  

 

Andra arbeten som kvinnor på öarna utfört, är inte könade: många kvinnor har drivit 

affär eller sålt varor hemma eller på torget i land, andra har varit anställda på somrarna, 

som till exempel bageri- eller affärsbiträden. I skärgårdsjordbruket har kvinnor och män 

hjälpts åt med slåtter, potatisplockning och potatissortering, mockning, gödsling och att 

dra not.52 Med detta har husfolket själva arbetat, men arbetskraft har också lejts in för 

att utföra dessa sysslor, både kvinnor och män. Bojan minns hur det pratades om Karin 

på Blidö: 

 

Hon var jätteduktig att arbeta. Hon var alltid med och plockade potatis och 

såna där dagsverken. … Det var en tuff tant. … En arbetskraft som de räknade 

med. … Hon var jätteduktig. Snabb.53 

 

Karin var född omkring 1890 och hade ett barn, utan att vara gift. Hon försörjde sig och 

sonen genom att gå runt i gårdarna och arbeta hos andra och hon var, som citatet visar, 

efterfrågad som arbetskraft. Hon ägde huset de bodde i, och också en bit mark i 

närheten, men den brukade hon inte. Karins position på Blidö, kan ställas mot den 

begränsning som kravet på kvinnlighet vanligtvis medförde, för kvinnor som tvingades 

till egen försörjning. Ulla Wikander uppmärksammar hur detta krav begränsade 

kvinnors plats på arbetsmarknaden långt in på 1900-talet: 

 

De kvinnor som ställdes inför tvånget, eller frivilligt gjorde valet att försörja 

sig själv, valde gärna ett typiskt kvinnligt yrke. Ett yrke som kunde definieras 

som ”kall” gjorde att en kvinna behöll sin kvinnlighet. Hon kunde bli 

sjuksköterska, småskollärarinna eller barnsköterska. Alla dessa yrken hade/har 

en femininumändelse (-ska eller –inna) vilket visar vilket kön som borde 

utföra det.54 

 

                                                 
50 Bojan berättar. 
51 Wijkström, s 20, Bojan berättar. 
52 Att dra not är en gammal fiskemetod där ett långt nät läggs ut i en halvcirkel och sedan dras ihop med 

båt eller mot land i hörnen så att fisken fångas i säcken som blir i mitten. Kvinnor och män hjälptes ofta åt 

att dra not då det inte gick att göra ensam. 
53 Citat av Bojan. 
54 Susanna Hedenborg & Ulla Wikander, Makt och försörjning. Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 96. 
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Även om de flesta sysslor var könskonnoterade också på öarna, så såg praktiken 

annorlunda ut i skärgården, där Karin värderades högt, för att hon var duktig att arbeta. 

55  

 

Att praktiken såg annorlunda ut i skärgården, framgår också av Sveas pappa, Bror 

Augusts dagbok från 1909, där vi finner flera notiser om hur han varit behjälplig med 

mjölkningen när hustrun rest till Stockholm för att få läkarvård: ”(4. S.) Varit med och 

mjölka.”56, ”(18. S.) Reinh och jag mjölkat, torrväder W. storm.”57, ”(20. Ti.) Med å 

mjölkat, mulet regn, rustat på tröskverket m.m.” Mjölkning sågs i början av 1900-talet 

som en typiskt kvinnlig syssla58, något som den också gjorde på Blidö-gården till 

vardags, såsom Svea skildrar det i sina anteckningar:  

 

Kvinnorna mjölkade, bar vatten till korna i ämbar från brunnen, gav korna hö 

+ halm. Pappa skottade stallet, ryktade hästen och gav den vatten och 

stråfoder.59  

 

Till vardags rådde sålunda samma könskodning kring mjölkningen som på fastlandet; 

en kodning som historikern Lena Sommerstad beskriver som så stark, att det var i det 

närmast otänkbart att den överskreds. Något som också de berättelser från det gamla 

bondesamhället som Nordiska museet lät samla in på 1930-talet vittnar om:  

 

[…] och om värdinnan i en gård insjuknade t.ex. och man icke skulle ha 

kunnat få tag på en mjölknadskunnig kvinna, så skulle korna ha blivit 

omjölkade hur många karlar det än fanns i gården. Det enda som man under 

senare tid ansett att en man kunde uträtta, var att kunna vinda upp vatten ur 

brunnen till ladugårdsgrytan.60 

 

Konnoteringen är alltså densamma på Blidö som i land, men praktiken ser annorlunda 

ut. Av Bror August dagbok framgår att han vid enstaka tillfällen mjölkade. Att han 

antecknade det i sin dagbok, kan också tolkas som att inte såg det som något 

anmärkningsvärt att han gjorde det. Det var inget han skämdes för. En av Sveas döttrar 

                                                 
55 Huruvida hon var en ”riktig kvinna” eller inte, finns inte att läsa i intervjun eller andra delar av 

materialet.  
56 Inom parentes anges datum och veckodag på det sätt Bror August skriver i sin dagbok. 
57 Reinhold var Bror Augusts svåger som bodde i gården bredvid. Väderleken har stor betydelse för 

skärgårdsborna och får därmed också stor plats i dagboken. Vindriktningen noteras ofta, som denna dag 

då det blåste västlig storm.  
58 Hedenborg & Wikander, s. 28 f.  
59 Sveas anteckningar. 
60 Hirdman, 2001, s 66. 
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berättar också hur Svea och farbror Reinhold ofta mjölkade tillsammans.61 Dagboken 

var ämnad att läsas av kommande generationer och som familjefar skriver han, med 

glimten i ögat, ner saker att minnas. I mars 1910 skriver han till exempel stolt om Svea 

tre år och hennes lillasyster Tyra: 

 

30. O. Skott Frejja, rusta en bro i Söderängen, sått klöverfrö i 

hemgärde, Tyra GÅTT tvärs över golvet ensam. N. Och 

Svea kan knäppa ner byxorna själf, som härmed på 

hennes egen begäran antecknas.62 

 

Bror Augusts nedteckningar och berättelsen om farbror Reinhold som ofta mjölkar, kan 

försiktigt tolkas som att det inte var helt ovanligt i skärgården med män som mjölkade, 

eller att de åtminstone gjorde det när ingen kvinna fanns till hands för sysslan.  

 

 Företagande 

Eget företagande var en vanlig bisyssla till jordbruken, som i skärgården oftast inte 

räckte till som försörjning. Det gällde inte minst kvinnorna. De skärgårdskvinnor som 

ingår i min undersökning har haft affär, de har producerat och sålt jordbruksprodukter 

för försäljning. Maja på Gräskö startade affär hemma i farstun och sålde mat till öbor 

och sommargäster.63 Hon var född 1907 och drev sin butik från sextiotalet och fram till 

1979. Där kunde hon ge öbor och sommargäster tillgång till färska livsmedel utan att de 

behövde egen båt, eller kyl- och frysmöjligheter. Märta på Öhrn startade hönseri, och 

sålde ägg och kycklingar på torget i land, på tjugotalet.64 Anna P på Ljusterö drev 

affären i Nolvik som ”ett varuhus i miniatyr”.65 Svea på Blidö sålde smör, potatis, 

hallon, rödbetor och bigarråer.66 Tjänster som sömnad, tvätt och storbakning såldes av 

kvinnor som gick, eller rodde, mellan gårdarna, liksom dagsverken i jordbruket, så som 

Karin på Blidö som tidigare beskrivits som duktig att arbeta.  

 

Här går kategorierna ihop med varandra. Företagande kvinnor har kört båtar och hyrt ut 

egendom och skulle därför kunna beskrivas här, men både båtkörning och egendomar 

                                                 
61 Birgitta berättar. 
62 Bror Augusts dagbok. Bokstaven N mellan anteckningarna om döttrarna står för den aktuella 

vindriktningen. 
63 Bojan berättar. 
64 Wijkström, s. 33, 85. 
65 Ibid., s. 23. 
66 Birgitta berättar. 
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har präglat kvinnors villkor på fler sätt än att de varit företagare, så jag väljer att istället 

återkomma till dessa kvinnor under kommande rubriker. 

 

 Båtar 

 

I materialet framträder naturligtvis båtar starkt i berättelserna från öar utan 

vägförbindelse, eftersom sjövägen är enda sättet att transportera både människor och 

last sommartid. Sjöslag, smugglare, havsfiske, segelfartyg och ångbåtar skildras i 

äventyrliga historier – av, om och för pojkar och män – i skönlitteratur, krigsskildringar 

och vackra coffee-table-books. Skeppare, redare, fiskare och besättningsman har av 

tradition manlig konnotering och har det till stor del fortfarande. Trots det, är många 

kvinnor lika kompetenta, och har hanterat båtar i vardagen, utan att det syns i 

historiebeskrivningen.67  

 

För att vardagen i Roslagens skärgård skulle fungera behövde skärgårdsbon kunna 

förflytta sig mellan olika öar på egen hand, det var sålunda en kunskap som inte ägde 

någon könskonnotering. Både flickor och pojkar fick lära sig hantera båtar – de lärde sig 

ro och segla under sommarhalvåret – och att ta sig fram över isen på vintern. Ju större 

båtar desto mer manligt kodad blev emellertid hanteringen, så helt fri från 

könskonnotering var inte båten. Roddbåten fick dock alla skärgårdsbarn lära sig hantera 

tidigt i livet. Ett talande exempel på detta är scenen i teveserien Saltkråkan då de två 

små barnen, Tjorven och Pelle, får låna en roddbåt för att ro över till grannön för att 

köpa en kanin åt Pelle. Mannen som äger roddbåten visar inga som helst tvivel på att 

den sjuåriga Tjorven kan hantera en roddbåt, trots sin ringa ålder. Hon är ju uppvuxen i 

skärgården. Intressant är också att notera att det är Tjorven – skärgårdsflickan – som ror, 

och inte den ett år äldre Pelle – stadspojken. Exemplet är talande för hur de färdigheter 

som förväntas av en skärgårdsbo, sätter den traditionella könskodningen av ”vem som 

förväntas hålla i årorna” ur spel. 68  

 

I början av 1900-talet rodde, eller seglade, kvinnor varje dag ut till de öar där korna gick 

på sommarbete för att mjölka. Två gånger om dagen i alla väder tog de sig ut i 

                                                 
67 Sveas anteckningar. Bojan som kör taxibåt. Wijkström. Nerdrum, s. 146 ff.  Nerdrum pekar också på att 

det finns viss skillnad mellan generationer och stora skillnader mellan ytter- och innerskärgård på grund 

av servicenivån på allmänna förbindelser (bilväg, färjetrafik och passagerartrafik). 
68 Astrid Lindgren,  Vi på Saltkråkan 1964 avsnitt 9. 
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havsbandet i en liten öppen båt.69 I Sveas familj fanns en särskild båt – ökan – som 

användes bara till det. Den kallades mjölkökan och hade både segel och åror.70  

 

I sin avhandling visar Nerdrum hur kvinnor i Åbo skärgård ror, eller seglar, ut till olika 

öar för att mjölka. Var det flera familjer som hade kor på samma holme, så hjälptes 

kvinnorna åt, annars seglade, eller rodde, de ensamma. Hade man kor på samma holme 

delades också ansvaret för båten. ”Vart tredje år skulle varje ”holmgumma” utrusta 

båten med åror och segel …” berättar en av Nerdrums informanter.71 Av samma 

informants berättelse framgår också hur viktigt det var för skärgårdsbarnen, att tidigt 

lära sig vilka risker som fanns, och hur de skulle undvikas: 

 

Som 12-åring rodde jag allena ut till holmarna för att mjölka korna. Hade 

redan som 6-7-åring följt med mamma och på så sätt lärt mig hitta vägarna. 

Föräldrarna inpräntade i barnen ´sjövett´, hur man beter sig i olika situationer, 

ge akt på olika fenomen i naturen bl.a. flodvatten, som betyder storm och 

oväder, vindriktningen o.s.v.72 

 

Att båten behövdes för att utföra, den kvinnligt konnoterade, mjölkningen gjorde att det 

blev lika viktigt för flickor/kvinnor att kunna hantera den, som det var för pojkar/män i 

deras sysslor. Kompetens i att hantera båten och att undvika risker, handlade om 

överlevnad och försörjning. Den senare var något som alla var tvungna att bidra till, så 

snart de var tillräckligt gamla.  

 

Båtens betydelse för skärgårdsfamiljens försörjning, var alltså så stor att hanteringen av 

den, överskred den traditionella könskonnotering som annars förknippade den med 

manlighet. Mer statusfyllda positioner på sjön – som skeppare och företagare – var dock 

fram till 1960-talet, då dessa delvis luckrades upp, starkt manligt konnoterade. 

 

Kerstins Sjöfrakt på Gräskö, kommenterades på sextio- eller sjuttiotalet av en av 

gubbarna: ”Det ser så illa ut när en kvinna kör en båt och mannen sitter bredvid. Det 

passar sig inte!”73 Att den kommentaren levt vidare, och återberättas av Bojan ett 

halvsekel senare, synliggör hur avvikande hans åsikt var från övriga öbors. Hans åsikt 

visar kanske också, att det var en vanlig syn att kvinnor körde båt, eftersom det inte är 

                                                 
69 Sveas anteckningar. 
70 Bror Augusts dagboksanteckning i maj 1910. 
71 Nerdrum, s. 115. 
72 Nerdrum, citat från en kvinna född på 1920-talet i Åbo skärgård. s. 115. 
73 Mårten Österman, en av de kända smugglarbröderna, Bojan återberättar. 
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det som ifrågasätts, utan enbart huruvida kvinnan bör köra, när mannen är med i båten. 

Eller så var det just att det var ovanligt, som gjorde att han ifrågasatte det. Kvinnor på 

sjön har tidigare ifrågasatts av män, som riskerat sin status. Kvinnor (och präster) 

ombord, ansågs medföra otur (min anm.) av sjömän som gick på långfart. Men det finns 

alltså en skillnad mellan sjömäns och skärgårdsbönders syn på kvinnor till sjöss: I 

skärgårdböndernas ögon, är kvinnornas kompetens viktig för allas överlevnad. 

 

En annan företagande skärgårdskvinna är Bojan som döljer sig bakom företagsnamnet 

Björns sjöservice. I alla år arbetade hon tillsammans med Björn (maken). I början som 

telefonist och administratör medan Björn körde taxibåten, senare blev också hon 

taxibåtförare. Sedan hon blev änka för några sedan driver hon nu, ensam, verksamheten 

med taxibåtarna, som sjuttiofyraåring.  

 

De särskilda skärgårdskunskaper som jag hittills visat på, har alltså varit lika viktiga för 

kvinnor som för män. När männen var ute till havs fick kvinnorna sköta ruljansen 

hemmavid, och då gällde det inte bara skötseln av hem och barn, utan även de tyngre 

utomhussysslorna. De som traditionellt konnoterades som manliga.74 På samma sätt fick 

pojkar lära sig att passa sina småsyskon. I sin avhandling visar Nerdrum på hur det 

bland öborna i Åbo skärgård inte gjordes någon stor skillnad på flickor och pojkar. Alla 

fick de passa småsyskon och hämta ved, och alla fick de med sig de särskilda 

skärgårdskunskaper som krävdes av en skärgårdsbo.75 Nerdrum pekar på kunskaper som 

mångsidighet och självständighet inom ramen för den utsatthet skärgårdslivet innebär. 

För att som vuxen kunna försörja sig, krävs många olika ben att stå på, och kompetens 

inom dessa. Eller som Nerdrum själv beskriver dessa särskilda skärgårdskunskaper när 

hon blir intervjuad: 

 

Hit hör förvärvsarbete i näringskombinationer, omsorgsarbete i hemmet och 

omtanke om andra, säsongbunden livsrytm och ett högt värdesättande av 

skärgårdskunskaper och -egenskaper. (Vilka egenskaper behöver kvinnan för 

att klara sig i skärgården?)  

 – Allmänt betonas sådant som uppfinningsrikedom, mångsidighet, 

lokalkännedom och självständighet. Hjälpsamhet anses också vara en viktig 

egenskap.76 

 

                                                 
74 En grov generalisering av mig förstås, det finns ju platser i t.ex. fjällen som är lika isolerade och utsatta 

för väder. 
75 Nerdrum, s. 182 f. 
76 http://web.abo.fi/meddelanden/forskning/1998_05_nerdrum.sht 
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För att klara sig i skärgården måste varje individ vara kapabel att ta hand om sig själv i 

alla väder och årstider. Flicka eller pojke, kvinna eller man, så måste en öbo besitta de 

kunskaper som skärgårdens speciella villkor kräver. När jag pratar med Bojan och 

hennes bror, minns Bojan tillbaka till sin barndom: 

 

Jag har nog varit lite bekväm. Jag var första tjejen då ´rå. Hade tre äldre bröder 

och jag var väldigt frusen och ville inte va ute och så. Ville hellre sitta med 

mamma och sy och sticka och greja, så då blev jag nog väldigt tjejig. Kanske? 

Bortskämd? Artur [äldste brodern, min anm] försökte fostra mig, men jag vet 

inte om han lyckades så bra. Han höll mig i håret kommer jag ihåg, jag ville 

inte hämta ved. Då höll han mig i håret och cyklade bredvid, så där [hon 

skrattar och visar med utsträckt arm hur han höll henne i håret, min anm]. Då 

tyckte jag inte om ’en riktigt (skratt, min anm.). Men mamma sa att jag kunde 

slåss innan jag kunde gå, så jag var väl lite tuff ändå. 

 

 

Med stöd av Nerdrum, och i min egen undersökning, förefaller träning i 

skärgårdskunskaper vara något som kommer både flickor och pojkar till del redan från 

barnsben. I sin undersökning om levnadsmönster på Hasslö, i Karlskrona skärgård, 

skildrar emellertid etnologen Margareta Rosén ett något annat förhållande. I sin 

avhandling, Hasslöborna. En livsform i förändring visar Rosén på en, delvis, mer 

traditionell könsuppdelning. Medan pojkarna på Hasslö får lära sig segla redan som 

barn, skolas flickorna in i konsten först när de gifter sig, när de är vuxna. Någon annan 

förklaring till detta förhållande, än att det handlar om ett inrättande i den traditionella 

könsnormen är svår att se. Kvinnornas seglingsskicklighet – som de snabbt förvärvade 

när de fick lära sig konsten – behövdes för försörjningen. 77  Det var kvinnorna som 

seglade och rodde in till Karlskrona för att sälja den fisk som männen fångade på 

nätterna. Den skickligaste seglaren kom först fram med sin blekingseka, och hade 

därför störst möjlighet att göra bra förtjänst på fångsten. Fiskarhustrurna utgjorde en 

stor del av Karlskronas silhuett, och under andra världskriget var det nästan slagsmål 

om att få köpa den fisk som fanns. Det hade varit intressant att titta närmare på varför 

flickorna inte fick lära sig segla som barn, men det ryms inte inom utrymmet för denna 

uppsats.  

 

                                                 
77 Rosén,  s. 126. 



 

35 

 

 Inkomst genom egendom och smuggling 

För de skärgårdskvinnor som ägt fastigheter, har Roslagens närhet till Stockholm gett 

goda möjligheter till inkomster. Tidigt började stockholmare ta båten från staden, om 

somrarna, för att komma ut på öarna och andas skärgårdsluft. Det skapade en marknad 

för skärgårdsborna, att hyra ut stugor och rum som sommarnöje.  

 

Eftersom hyresgästerna gärna skulle komma tillbaka nästa sommar, behandlades de ofta 

just som gäster. De fastboende kvinnorna var således värdinnor, och det var de som 

städade stugorna på våren och gjorde upp affärerna med stockholmarna. Några 

skärgårdsfamiljer flyttade själva till enkla boenden, för att i stället hyra ut sitt hem, och 

på så sätt få ännu bättre betalt, men efterfrågan var stor och nästan allt gick att hyra ut.78 

Birgitta på Blidö berättar om hur deras mangelbod hyrdes ut till en familj med två barn, 

de bodde i en våningssäng och en ottoman. Här fanns en stor möjlighet för kvinnor att 

försörja sig själva. Många som inte fick ärva ursprungsgården eller -hemmet, fick ändå 

ärva egna stugor att bo i eller att hyra ut.79  

 

I vissa fall har smugglingen utgjort en indirekt inkomstkälla för skärgårdens kvinnor. 

Kvinnorna var sällan direkt inblandade i den – på vissa öar – ganska omfattande 

smuggelverksamheten, men kunde ibland skörda frukterna av den. På Gräskö finns flera 

exempel på kvinnor som ärvde fastigheter på grund av att staten skulle ha beslagtagit 

fastigheterna om deras smugglande bröder ägt dem. Bojans svärmor, Tyra (född 1903) 

och Tyras mormor, Augusta (född under senare delen av 1800-talet) fick båda ärva 

fastigheterna efter sina föräldrar.80 Att skriva över ägandet på fastigheterna till 

döttrarna, istället för sönerna, blev ett sätt att behålla dem inom familjen.  

 

Analys 

I analysen av materialet har olika kategorier utkristalliserat sig i öbornas berättelser, 

områden där kvinnors erfarenheter avviker just för att de bor på öar. På liknande sätt 

som i metoden GT (grundad teori) får materialet utgöra grunden för analysens kriterier. 

                                                 
78 Wijkström, s 28. 
79 Birgitta berättar om stugorna Ruben byggt till henne och Bojan. Bojan berättar om äldre släktingar både 

på Blidö och Gräskö som ärvt stugor. Birgitta berättar om andra. Stugorna runt Källviken har än idag 

ägare som ärvt dem för att hyra ut. 
80 Bojan och Sven berättar. 
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Här tar jag hjälp av snöbollsmetoden och diskursanalysen. De kategorier som vuxit fram 

under arbetets gång: födslar, död genom drunkning och isolyckor samt arbete 

(företagande, båtar och egendom), har beskrivits närmare under uppsatsens tredje del. I 

enlighet med snöbollsmetoden, och ett aktivt val att låta processen vara synlig, vill jag 

här peka på svårigheten att presentera resultat, analys och slutsats på ett strukturerat sätt. 

Processen har lett till ett spretigt material, vilket har utgjort sin egen avgränsning, och 

också medfört ovanstående kategorisering. I bearbetningen framträder – inom flera av 

kategorierna – några faktorer som starkt hänger samman med studiens frågeställningar. 

Dessa faktorer är ”skärgårdskunskaper”, gränsöverskridande av könskodade 

arbetsuppgifter samt kvinnors möjlighet att försörja sig, och de har alla relevans för 

frågeställningarna. För att tydliggöra detta har de tre frågeställningarna fått var sin 

rubrik i diskussionen. 

 

 Diskussion 

Den geografiska platsens betydelse – skärgårdskunskaper 

I sin avhandling visar, som sagt, Nerdrum hur kunskaper om hav, båtar och väder lärts 

mellan generationer, utan att någon egentlig skillnad mellan flickor och pojkar gjorts. 

Kunskaperna som de äldre av Nerdrums informanter pratar om som 

skärgårdskunskaper, innefattar både rent praktiska kunskaper – om isar, båtar, väder och 

vind – och särskilda egenskaper som mångsidighet, självständighet och hjälpsamhet. 

Dessa kunskaper betraktas inte som könade av informanterna, men tillskrivs däremot ett 

skillnadgörande mellan skärgårdsbon och fastlandsbon.81 För sin överlevnads skull 

måste skärgårdsbon äga kunskaper som fastlandsbon har svårt att se det riktiga värdet 

av; kunskaper som ibland kan betyda skillnaden mellan liv och död för skärgårdsbon. 

Eller som en av Nerdrums informanter beskriver det:  

 

Det är svårt egentligen att beskriva skärgårdslivet, det ska insupas med 

modersmjölken och upplevas. En riktig skärgårdsbo skall vara född och 

uppvuxen i skärgården för att helt kunna leva sig in i och lära sig de olika 

faserna och situationerna i livet. En skärgårdsbo måste kunna klara sig själv i 

alla situationer, t.ex. ta sig fram på svaga isar, klara sig i mörka höststormar, 

                                                 
81 Nerdrum, s. 182 f. 
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ha ett ´sjätte sinne´ som anger hur man skall handla, iaktta naturens skiftningar 

och företeelser, ha s.a.s. både ögon och öron ´på skaft´.
82 

 

En bild av den särskilda skärgårdskompetens som Nerdrums – men också mina –  

informanter beskriver, får vi när ser den välkända tv-serien Vi på Saltkråkan med genus- 

och skärgårdsglasögonen på. I serien korsas nämligen intersektioner som skärgårdsbon, 

kön och ålder på så sätt att ”vara skärgårdsbo” i kombination med ålder överordnas kön. 

Här får flickorna, den sjuåriga Tjorven och hennes tolv-trettonåriga systrar Teddy och 

Freddy, klara ut situationer som det krävs särskilda skärgårdskunskaper för att hantera. 

Det handlar om att känna sjön, att ro och förtöja en båt så att den inte sliter sig. Som 

tittare får vi gång på gång möta hur skärgårdsflickorna med en självklarhet tar 

kommandot och reder ut situationen medan fastlandspojkarna – Pelle som är 

jämngammal med Tjorven och hans storebröder som är jämngamla med Tjorvens 

systrar – ter sig handfallna. Ett belysande exempel är då Teddy och Freddy och Pelles 

bröder, Johan och Niklas, är ute med båten och överraskas av tjocka (dimma). Pojkarna 

och pojkarnas pappa blir rädda, flickorna väntar lugnt in klart väder och flickornas 

föräldrar litar på att deras döttrar reder sig, vilket de också gör.  

 

Könskodning av arbetsuppgifter – gränsöverskridande 

Som studien visat har kvinnor i skärgården ofta agerat på manskodade arenor och 

tvärtom. Här bröts de tabun som diskursen könskodat, det var alltså inte så 

normbrytande att agera på ”fel” arena (inom dessa områden) att en person riskerade 

utfrysning eller annan bestraffning av den hegemoniska maktstruktur som vi kan 

förmoda ändå fanns, i form av patriarkat, kyrkan osv. Trots det, kan jag inte se att det 

innebar att sysslorna kodades om. Att köra båt och fiska är fortfarande i hög grad 

manligt kodat, även om praktiken sett och ser, annorlunda ut.  

 

Utomhussysslor var således under seklets första hälft tydligt manskodade, liksom på 

fastlandet. Hirdman radar upp exempel efter exempel på hur kvinnor födda under den 

tiden, anpassat sig efter mannens vilja, och avstått från arbete utanför hemmet.83 

Hierarkin mellan dessa områden är alltså klar; inomhus är sämre, utomhus är bättre och 

                                                 
82 Nerdrum, s. 146. Observera att med de mörka höststormarna menas: att klara sig i båt, då det inte går 

att se skillnad mellan hav, land och himmel samtidigt som vinden påverkar båten i fel riktning och risken 

att gå på grund är överhängande. 
83 Hirdman, s. 90. 
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anses därför – på land – inte lämpligt för kvinnor i enlighet med dåtidens ideal. Det 

innebär att genussystemet i högsta grad gäller även på öarna, då skärgårdsborna liksom 

andra delar in sysslor dikotomt. De tre taxiförarna på Blidö var till exempel män, men 

som Birgitta berättar fick hon som liten hjälpa till för att körningarna till båten skulle 

hinnas med:  

 

Man var ju med pappa och körde taxi ibland, det var ju jättebråttom. Man fick 

ju va med och öppna grindar och så där ibland. För folk var ju alltid sena. 

Ibland hann de inte då. (…) Det var jättemånga grindar till Granö till 

exempel.84 

 

Även den hierarkiska ordningen finns närvarande trots att praktiken avvikit. Både 

utomhus och i ladugården måste arbetet göras, oavsett vem som finns tillgänglig, och 

det är kanske ofta bara familjen som ser när mannen agerar på kvinnors arena, då den 

ofta finns närmare hemmet. I alla utomhussysslor kan dessutom väderförhållandet 

plötsligt förändra villkoren så att den som arbetar behöver vara kapabel att hantera det 

också. Det är alltså stor skillnad mellan en traditionell dikotomi där kvinnan var ”en 

riktig kvinna” om hon höll sig till sysslor nära hemmet och den praktik som kvinnor i 

skärgården agerat utifrån. 

 

Kvinnors ställning – försörjning  

Skärgårdskvinnornas ställning förbättrades alltså, i motsats till den traditionella synen, 

av att de var kapabla att utföra utomhussysslor, samtidigt som det – i sin tur – ibland 

förutsatte att män ”vikarierade för dem” i ladugården. Däremot var gränsen skarpare vid 

inomhussysslorna, kvinnorna fick helt enkelt sköta dem också. Det var kanske priset de 

fick betala för det ökade inflytandet och den ställning de vunnit? Med stöd av 

Hedenborg ser vi i följande citat hur villkoren för kvinnor i skärgården avviker från det 

traditionella just genom att de efterfrågas som kompetent arbetskraft: 

 

Jordbruksproduktionen kunde i vissa regioner kombineras med bisysslor 

såsom skogsarbete eller skogsbruk, kust- och skärgårdsbruk samt 

förlagsbaserad hemindustri. Arbetsdelningen i dessa regioner varierade bland 

annat med efterfrågan på arbetskraft och demografiska förutsättningar.85 

 

                                                 
84 Birgitta berättar. 
85 Hedenborg & Wikander. s. 70 
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Det jag, i förväg, trodde kunna ligga till grund för kvinnors större inflytande och agens i 

skärgården än på land – att männen under långa perioder varit borta från hemmen – har 

förmodligen inte lika stor betydelse som den utsatthet och de möjligheter ölivet 

omväxlande erbjuder. Samtidigt är det nog ingen slump att ”Tjorven är granne med 

Skärgårdsdoktorn” som ett kapitel heter i Karlsson och Erséus bok Från snickerboa till 

Villa Villekulla.86 ”Tjorvens” skapare, författaren Astrid Lindgren tillbringade sina 

somrar på Furusund, innanför Blidö, och manusförfattaren Gunilla Linn Persson – som 

skrivit tv-serien Skärgårdsdoktorn – bodde på Norröra, där Vi på Saltkråkan spelades 

in. De har båda levt bland skärgårdsbefolkningen och också gestaltat skärgårdsbor som 

bryter mot könskodningen, i sina tv-serier.  

 

Tjorven och hennes storasystrar Teddy och Freddy i Saltkråkan till exempel, har som 

skärgårdsbor fullt upp med att visa stockholmarna hur det går till i skärgården. De 

seglar och behärskar båtar och väder på ett självklart sätt, medan pojkarna från staden 

måste svälja sin stolthet både en och två gånger. Visst måste Lindgren ha sett detta 

mönster på öarna i verkligheten, så skickligt som hon skildrar det. Persson har i sitt 

manus, på liknande sätt, gestaltat doktorns skeppare och sjuksköterska ”Berit”, som den 

kapabla skärgårdsbon som tillsammans med sin bror ”Sören”, tar hand om den 

nytillkomna doktorsfamiljen och lär dem om skärgård och båtar. Det ryktas att Sörens 

förebild bor på Söderöra och att förebilden för Berit, som också kallas Bejan, är just min 

informant Bojan på Gräskö.87 

 

Historien visar också globalt, exempel på hur kvinnor under till exempel krig kunnat ta 

sig in på arbetsmarknaden i yrken som tidigare varit förbehållna män. Hirdman pekar i 

sin artikel just på hur extrema förhållanden kan bryta isärhållandets tabu.88 Perioder av 

krig eller kris kan bidra till detta, men också ekonomiska förhållanden har starkt 

inflytande på isärhållandets tabu menar Hirdman. Både perioder av dålig ekonomi och – 

mindre förutsägbart kanske – perioder av snabbt förbättrad ekonomi (överflöd) kan 

påverka till kvinnors fördel. Här kan vi alltså härleda både öbornas utsatthet och de 

ekonomiska villkoren som växlat mellan knappa förhållanden och perioder av välstånd 

då efterfrågan på sommarboende och smuggelvaror snabbt ökat. 

                                                 
86 Karlsson, Petter & Erséus, Johan.  Från snickerboa till Villa Villekulla. Astrid Lindgrens Filmvärld, 

Stockholm: Bokförlaget Forum, 2004, s. 36. 
87 Jenny berättar 
88 Carlsson Wetterberg & Jansdotter (red), s. 127 f. 
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Både historien, som visar att kvinnor efter krig blivit av med sin nyvunna 

arbetsmarknad, och Hirdmans artikel pekar på att dessa extrema förhållanden som kan 

rucka dikotomierna och därmed skapa nya möjligheter för kvinnor, inte ger beständig 

förbättring. Hirdman menar att nya dikotomier och nya manligt kodade arenor snabbt 

konstrueras för att återigen skapa två isärhållna kön som är varandras motsatser, men 

det går att urskilja två viktiga skillnader mellan genussystemet i skärgården och på land. 

Den första skillnaden är att det inte är ”lika långt från toppen till botten av pyramiden” 

som på fastlandet. Det innebär att klivet ”nerför på stegen” inte är lika långt för en man 

då han går ut och mjölkar. Den andra skillnaden är att kvinnor värderas utifrån sin 

kompetens och inte i första hand sitt kön. Kvinnan som ställer sig till rors i båten, 

utmanar alltså inte mannens makt, tvärtom ökar det hans status att hans hustru innehar 

den kompetens som behövs. En kvinna är helt enkelt inte lika lågt värderad i skärgården 

som på land. Det medför att inte heller hennes sysslor – som att mjölka – är så lågt 

värderat. 

 

Slutsatsen för den här studien blir alltså att skärgårdskvinnors villkor intersektionellt 

påverkas positivt av det dikotoma tänkandet jämfört med andra kvinnors då vi jämför 

normerna med varandra. Strävan efter att vara ”en riktig kvinna” och ”en riktig man” 

som i de flesta hegemoniska maktstrukturer upprätthåller genussystemet, måste ställas 

mot skärgårdskvinnornas (och -männens) strävan att vara en ”riktig skärgårdsbo”. Det 

är således inte mellan kvinnor/män, utan mellan skärgårdsbor/andra den viktigaste 

hierarkin finns. Det torde innebära att öbor performativt gör sig till skärgårdsbor i första 

hand – och i de egenskaperna sedan, i andra hand, formas till kvinna eller man. 

 

I efterhand är det relevant att ställa sig frågor om de val som gjorts under arbetets gång. 

Att använda snöbollsmetoden för materialinsamling och analys har varit mycket 

givande, men kan kanske också ifrågasättas. Att låta så stor del av materialet utgå från 

människors minnen, innebär förstås en risk att någon minns fel, eller återberättar något 

som den missförstått, vilket skulle kunna medföra fel i studien. Samtidigt ger dessa 

minnen tillgång till områden och uppfattningar som annars skulle gått förlorat. 

Dessutom ingår ju även dessa eventuellt ”felaktiga” minnen och missförstånd i 

narrativet i sin egen kontext och kan därför antas viktiga i skärgårdskvinnors verklighet 

i efterhand. Vidare kan valet att låta analysen utgå från kategorier i materialet, och min 

egen position som deltagande observatör, tänkas ha bidragit till en bristande stringens i 
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studien. Att tydligt definiera var en uppgift bottnar, hade naturligtvis varit lättare vid ett 

mer traditionellt val av metod, både för materialinsamling och analys, vilket kanske 

hade bidragit till en större tydlighet. Frågan är dock om studien kunnat komma åt 

samma slags material med ett annat metodval, eller om den då hade varit hänvisad till 

material om det som inte avviker. 

 

Nya frågeställningar 

Tyvärr är alltså inte tänkandet i skärgården mindre dikotomt än tänkandet på land, och i 

och med att skärgården sakta men säkert förändras, och tekniken utvecklas, försvagas 

behovet av skärgårdskunskaper hos öborna. Hirdman pekar på hur en återgång från 

ändrade villkor – till exempel efter krig – snabbt ersätter dikotomin och hierarkin med 

det genussystem vi känner igen från före kriget. Hirdman menar att det är just det 

dikotoma tänkandet, som upprätthåller genussystemet, och att den enda möjligheten att 

på allvar förändra villkoren är att ett samhälle helt slutar dikotomisera. Betyder det att 

de fördelar kvinnor i skärgården haft, helt kommer försvinna? 

 

Skärgårdskvinnornas kompetens på sitt område gör dem, förstås, inte unika i den 

aspekten att de är kompetenta kvinnor, och det vore intressant att undersöka vidare – 

skillnaden mellan skärgårdskvinnors kompetens som norm, och kompetenta kvinnor på 

land som undantag, vilket inte ryms i den här studien. 

 

Vad händer med en ”riktig skärgårdsbo” då hon kommer till fastlandet? Där hennes 

särskilda skärgårdskunskaper inte har något värde i hierarkin. En ögonblicksbild från ett 

besök på Gräskö i somras dyker upp i mitt huvud: Vi får skjuts hem av Bojan, i en av 

hennes taxibåtar, men innan vi åker kommer hon på att hon ska lifta vidare med oss i 

bilen till mataffären, så att jag kan skjutsa henne tillbaka till båten sen (numer behövs 

både båt och bil för gräsköborna för att kunna handla på Blidö). Det är då det händer: 

Bojan klär sig för att lämna ytterskärgården och gör sig fin med ”stadskläder”, borstat 

hår och läppstift. På två och en halv minut genomgår hon en transformation från ”en 

riktig skärgårdsbo” som ser ut att vara i sextioårsåldern, till att se ut som vilken 

sjuttioårig kvinna som helst, ”en riktig kvinna”. Som tur är, är det bara på ytan och vi 

får en trygg och trevlig överfärd med taxibåten. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien har varit att undersöka om kvinnor i Roslagens ytterskärgård haft en 

annan ställning än kvinnor på fastlandet, och om de i första hand sågs som kvinnor, eller 

utifrån sin kompetens. Arbetet kom att bli en process formad av ett tänkandeskrivande 

subjekt som litade på snöbollsmetoden vid materialinsamling, och även vid den 

efterföljande analysen. Ur ett intersektionellt, performativt perspektiv har studien 

genom kvalitativa intervjuer, skrivet material och minnesarbete sökt personliga narrativ 

med inifrånperspektiv. Detta för att undersöka om kvinnors villkor i skärgården medfört 

en mindre skarp gräns i den dikotomt uppdelade kodningen mellan det som ansetts 

kvinnligt respektive manligt och hur det i så fall påverkar – och påverkas av – den 

geografiska platsen och dess villkor.  

 

Tack vare genusvetenskapens tvärvetenskaplighet har olika metoder och metodologier 

möjliggjort en experimentell skrivprocess med diffraktion som förhållningssätt. 

Förhållningssättet är ett aktivt val till följd av en feministisk vilja att söka möjlig 

omförhandling av det genussystem Hirdman beskriver. Forskningssubjekt likväl som 

forskningsobjekt har placerats i en komplex kontext, och för att visa den icke-

hierarkiska ordningen dem emellan har författaren formulerat sin position som 

deltagande observatör. Studien är formulerad av många människors erfarenheter inom 

vitt skilda områden, skriven som etnografisk monografi. 

 

Resultatet visar att kvinnor på grund av skärgårdsbefolkningens stora behov av 

kompetens, kunnat nå en högre ställning än kvinnor på fastlandet. Genom att inta en 

position som ”en riktig skärgårdsbo” – till skillnad från till exempel ”stockholmare” och 

andra människor som, genom besök i skärgården, påmint öborna om den unika 

kompetens de fastboende innehar – har kvinnor i skärgården tagits på allvar som 

kompetenta personer som behövts i varje familj. Att ”bli skärgårdsbo” har varit så 

viktigt för både kvinnor och män att de performativt prioriterat att bli ”en riktig 

skärgårdsbo” i första hand och först i andra hand att ”bli sitt kön”. 
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Närmare presentation av övriga kvinnor 
 

 

 

Särlis Jansson – på Gräskö, föddes 1900 och växte upp med många syskon. Som ung 

och ogift blev hon gravid, men lämnade bort barnet. Sedermera gifte hon sig med en 

korvgubbe och flyttade till Stockholm. (Namnet kommer av sädesärla.)89 

 

Märta Åkerström – på Öhrn, mamma till Elsie Wijkström (författaren till boken 

”Jäntongen” på Öhrn), bör ha varit född omkring förra sekelskiftet, i Uppsalatrakten. 

Hon tyckte inte riktigt om att bo isolerad på en liten ö, men startade ett hönseri för att 

producera ägg och kött. Hon tog waxholmsbåten till fastlandet på lördagarna för att sälja 

varor på torget.90 

 

Signe Westerberg (gift Jansson) – på Gräskö föddes 1881. Hon blev änka 1931 då 

Oskar drunknade under en båttur och blev senare sambo med ”Lindstedt” (kallades 

också Oskar II) som redan var gift. Han drunknade också, år 1949.91 

 

Elsie Åkerström (gift Wijkström) – på Öhrn, föddes 1926 under sin mors 

stockholmsvistelse och växte upp på Öhrn utanför Ljusterö. Där bodde bara den egna 

familjen och Elsie umgicks med dem och djuren på ön. Så småningom gick hon i skolan 

på Åsättra och senare som sjukvårdselev i Stockholm. I boken beskriver hon hela sin 

uppväxt och händelser på ön.92 

 

Karin Sjöblom – på Blidö, var född omkring 1890 och hade en som utan att vara gift. 

Hon bodde i ett hus nära den nuvarande affären och ägde mark där idrottsplatsen idag 

ligger.93 

 

Tyra Hellberg – på Blidö, föddes 1909 som lillasyster till Svea. Hon gifte sig sent och 

var innan dess ”extramamma” hos Svea. Efter ett utomkvädeshavandeskap adopterade 

hon en pojke och de mötte många förutfattade meningar, bland annat av lärarinnan i 

skolan.94 

 

Maja (Maria Eugenia) Andersson (gift Österman) – på Gräskö, föddes på Söderöra 

1907. Mamman som kom från Rödlöga dog tidigt i Spanska sjukan. Maja startade som 

femtioåring affären på Gräskö och drev den fram till slutet av sextiotalet.95 

 

 

 

 

                                                 
89 Bojan Ramstedt återberättar. 
90 Wijkström, Elsie, ”Jäntongen” på Öhrn, s. 7, 33, 85. 
91 Bojan och hennes bror Sven Österman återberättar. 
92 Wijkström, s. 7, 74. 
93 Bojan och Sven berättar. 
94 Birgitta Melin berättar. 
95 Bojan berättar. 

 



 

2 

 

 

 

Anna Persson – på Ljusterö, drev som änka handelsboden i Nohlvik och fostrade 

samtidigt tre barn. En ”hemmason” drev affären vidare till 1975.96 

 

Kerstin Ramstedt – på Gräskö, föddes 1926 och kom från Enskede ut till Gräskö via 

en moster som skötte telegrafen på Furusund. Kerstin hade tre barn, fiskade och sköt 

sjöfågel, så startade hon på sextiotalet företaget Kerstins sjöfrakt där hon utförde 

sjötransporter.97 

 

Inga Tell (gift Österman) – på Gräskö, föddes 1989 i Vadstena. När hon fått tre barn 

med den kände smugglarkungen Uno Österman på Gräskö tänkte han emigrera till 

Australien, men då ingrep prästen och sa att han skulle stanna hemma och gifta sig med 

Inga. Och så blev det.98 

 

Wilma Sjöblom – på Blidö, föddes 1908 och levde som hemmadotter tillsammans med 

pappan som var änkling. Wilma försörjde sig på att hyra ut och sälja fastigheter. På 

gamla dagar träffade hon dock en man som hon flyttade ihop med.99 

 

Augusta Englund (gift Westerberg) – på Gräskö, föddes under andra halvan av 1800-

talet. Hon och hennes syster Frida, fick ensamma ärva fastighetsbeståndet på Gräskö 

efter föräldrarna eftersom det annars hade beslagtagits av staten på grund av brödernas 

omfattande smuggelverksamhet.100 

 

Tyra Jansson (gift Ramstedt) – på Gräskö, föddes 1903. Hon var dotterdotter till 

Augusta (ovan) och fick på samma grunder som hon, ärva efter sin mamma Signe 

Westerberg/Jansson.101 

 

 

 

                                                 
96 Wijkström, s. 23. 
97 Bojan berättar. 
98 Ibid. 
99 Birgitta berättar och jag minns senare händelser. 
100 Bojan och Sven berättar. 
101 Ibid. 

 


