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Abstrakt 

 

Detta är en studie om havet som landskap ur ett berättelse- och kulturanalytiskt perspektiv. Syftet 

med undersökningen är att skapa förståelse för hur människor konstruerar ett havslandskap genom 

berättelser, d.v.s. vilka betydelser och värden som är viktiga vid framställningen och varför. 

 

Analysens metod består av en kombination av berättelseanalys och kulturanalys. Berättelseanalys 

innebär att jag ser på själva berättelsens struktur och innehåll för att finna det som gör berättelserna 

berättarbara, medan kulturanalysen möjliggör en uppdelning av materialet i återkommande teman 

och motsatspar som jag sedan kontrasterar mot varandra. De mest framstående teman och 

motsatsparen som jag fann var; det farliga havet och det vardagliga havet, samt det vackra havet 

och det fula havet. För att sätta fokus på landskapet i berättelserna använde jag landskapsanalys och 

öighet som teoretiska ingångar. Genom att se landskap som skapat genom en samverkan mellan 

människan och hennes omgivning, d.v.s. något subjektivt, kunde jag analysera rådande värderingar 

och kulturella yttringar i anknytning till havslandskap. Genom att i tillägg placera teorin om öighet 

på landskapet kunde jag ”öa” havslandskapet och studera annars kanske förbisedda teman såsom 

liminalitet och gränsöverskridningar. 

 

Utgående från materialet bestående av intervjuer kunde jag konstatera att havslandskapet är 

liminalt, alltså gränsöverskridande och fluktuerande och det var dessa gränser, kontraster och denna 

föränderlighet som ofta gav upphov till något berättarbart. En underliggande poäng var ofta att 

kunna handskas och samarbeta med, men i viss mån också att våga utmana havslandskapet. 

Upplevelsen av och berättandet om havet var starkt bundet till sinnena syn, hörsel, känsel och lukt. 

Då intervjupersonerna byggde upp havslandskapet var bl.a. väder, havsdjup och vattnets form 

viktiga vid beskrivningarna. T.ex. det farliga havet byggdes ofta upp av djupt vatten, stora vågor, 

isolation och dålig sikt, vilket skiljde sig från berättandet om t.ex. det vackra havet som snarare 

utgjordes av grunt vatten, små eller inga vågor, öppna vyer och bra sikt. Det var landskapet som 

gav upphov till händelserna och gav de premisser som människorna fick agera efter, men det av 

berättarna och deras minnen som sedan omformade det subjektiva havslandskapet. 

Nyckelord: Havslandskap, öighet, nära ögat-berättelser, berättelseanalys, kulturanalys, liminalitet.  
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1 Inledning 

 

Havet och de berättelser som kretsar kring det har alltid fascinerat mig. Sedan jag var 

liten har jag hört berättelser om sjömän och fiskare och deras spännande äventyr 

både när och fjärran. Jag hoppades att jag en dag själv skulle kunna kalla mig för 

sjöman och bege mig ut på de stora haven. Det blev inte riktigt så, men fascinationen 

för berättelserna har aldrig sinat. Genom min avhandling pro gradu i nordisk 

folkloristik ville jag ta chansen att samla in berättelser om havet. Berättelserna 

återgavs till mig av fiskare, dykare, mödrar, öbor och andra människor med en nära 

anknytning till havet i det svenskspråkiga Österbotten. 

Syftet med avhandlingen är att nå en förståelse av hur havet som landskap 

konstrueras i berättandet. Jag intresserar mig för hur havet och människan genom 

interaktion blir till ett berättarbart landskap, men också för vilka betydelser och 

värden som är viktiga i framställningen och varför? Uppmärksamheten riktas mot 

utsagorna, mot de landskapliga representationsformerna, samt det kulturellt laddade 

berättelserna och narrativa framställningarna som används fört att kommunicera 

betydelser i havslandskapet. Det är med andra ord framförallt det subjektiva och 

osynliga landskapet som synliggörs genom berättandet som står i fokus. 

Landskapsbegreppet som jag använder i avhandlingen kan i korthet beskrivas som 

något som binder ihop människa och omgivning till en oskiljbar helhet i berättandet. 

Genom förståelse av det subjektiva landskapet tror jag att man kan nå en större 

förståelse av värderingar, samhälle och landskapssyn idag. 

Avhandlingens utgångspunkt är tematisk eftersom jag samlade in materialet genom 

temaintervjuer med havet som huvudingång. Genom ett kulturanalytiskt 

tillvägagångssätt letade jag efter sammanhang, olikheter och mönster i materialet 

som jag sedan delade in i genomgående underteman som blev; det farliga havet, det 

vackra havet, det vardagliga havet och det fula havet. Sedan kontrasterade jag dessa 

teman med varandra för att finna betydelser och underliggande värderingar. Genom 

berättelseanalys åskådliggjorde jag sedan hur berättelserna byggdes upp och hur 

människorna berättade om havet och vad som de ansåg som berättarbart i 

framställningen. Labovs modell fungerade som en analytisk ingång vid studierna av 

nära ögat-berättelser för att få en bättre överblick av berättelsernas delar och 
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betydelser i samband med det farliga havet. För att sätta fokus på landskapet i 

berättelserna använde jag mig av en landskapsanalytisk teori med fokus på det 

subjektiva landskapet som Anna Lihammer beskriver som en helhet som binder 

samman människan med hennes omgivning (Lihammer 2012). För att få ett större 

djup i analysen använde jag i tillägg Owe Ronströms teori om öighet som visar hur 

gränser och liminalitet kan bygga upp ett berättarbart havslandskap (Ronström 2016). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Tidig geografisk kulturforskning 

Att studera kultur och människa genom landskapsberättelser går långt tillbaka i tiden. 

T.ex. etnologen Anders Häggström menar att decennierna kring sekelskiftet 

karakteriserades som de nationella upptäckternas tid. Han menar att naturen och den 

folkliga kulturen låg i fokus för de nationsbilder som skapades under den här tiden. 

Teorier och tankar om sambandet mellan natur, kultur och historia skapade ett 

intresse för landskapet. Enligt Häggström var idén om den ”geografiska individen” 

ett vägledande perspektiv för många kulturforskare och geografer under denna 

period. Landskapen framstod då som naturliga och organiskt framvuxna områden där 

kultur och natur blandades och bildade en egen genealogi som kunde beskrivas 

historiskt. I den ”klassiska” folklivsforskningen utgjorde tiden, den sociala miljön 

och rummet viktiga forskningsdimensioner. Perspektivet var alltså historiskt och 

starkt påverkat av kulturgeografiska influenser. Uppgiften var framför allt att 

kartlägga variationsbredden hos den förindustriella bondekulturen genom att 

fokusera på resursutnyttjande och relation mellan natur och kultur, men också på 

frågor kring kulturspridning. (Häggström 2000: 25–28) 

Häggström framhåller att en nyare form av regionstudier har formats under 

inflytande av postmodern teoribildning där man ser rummet som en arena för 

meningsproduktion.  I och med denna form av meningsproduktion måste rummet 

eller landskapet bekläs med en språkdräkt för att bli begripligt. Ett kulturekologiskt 

perspektiv används också av bl.a. Lauri Honko och Orvar Löfgren i antologin 

Tradition och miljö: Ett kulturekologiskt perspektiv (1981) där de studerar olika 

delkulturer och dynamiken i olika miljöer. I Den kultiverade människan (Frykman & 
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Löfgren 1979) syns det kulturanalytiska perspektivet än mer tydligt. I verket jämförs 

hembygdsnostalgi med borgerlighetens romantisering av allmogekulturen och 

”familismens” ideologiska förskjutningar av könskategorier. (Frykman & Löfgren 

1979) Ett annat exempel från kulturgeografisk tradition är t.ex. geografen Anssi 

Paasis arbete där region, regional identitet, gränser och regional medvetenhet inte är 

objekt som ska upptäckas av forskaren utan något som blir till genom beskrivningar, 

definitioner och återskapningar. (Paasi 2014, Häggström 2000) Begreppen som 

studeras i samband med landskap och människa är alltså öppna för dynamiska 

tolkningar vilket pekar mot en form av kulturanalytisk förståelse (Häggström 2000: 

31–32). 

Även om avhandlingens fokus ligger på landskap bör begreppet plats diskuteras som 

en ingång. Tim Cresswell problematiserar det engelska begreppet ”place” och dess 

komplexa karaktär där både subjektiva och objektiva faktorer aktivt bygger upp dess 

mening. Han tar också upp John Agnews tankar om att place består av tre kategorier 

i form av ”location”, ”locale” och ”sense of place”. Location är ett specifikt ställe i 

en rymd, d.v.s. en plats med bestämda koordinater som kan relatera till andra 

specifika ställen i rymden. Locale är däremot en form av plats som sociala relationer 

och människans agerande bygger upp och som därmed kan vara rörlig som 

exempelvis en båt. Sense of place är de subjektiva känslor som associeras till en 

plats. (Cresswell 2015: 249) Det är framför allt sense of place som bygger upp det 

subjektiva landskap som ligger i avhandlingens fokus, men jag anser att även locale 

och location bygger upp själva helheten av landskapet. Det är med andra ord 

landskapet som blir till genom minnen, sinnen, upplevelser och känslor kopplade till 

en plats som bildar det som jag studerar i form av berättelser. 

 

2.2 Natur 

Eftersom havet är tema för avhandlingen måste även natur i kontrast och samverkan 

med kultur förklaras. Natur får ofta stå för det äkta, det naturliga och det opåverkade 

i motsats till stadslandskapets konstgjorda, kommersiella och av människan 

producerade miljöer (Frykman & Löfgren 1979: 56). Begreppet natur har ofta fått sin 

betydelse genom sin motpol, alltså begreppet kultur, vilket kan förklaras med att 

dessa begrepp är så grundläggande tankefigurer i vårt samhälle. Historiska och 
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antropologiska studier har visat att den världsbild som skiljer mellan det av 

människan påverkade (d.v.s. kultur) och det av människan opåverkade (d.v.s. natur) 

inte är allmängiltigt. Härigenom kan man konstatera att begreppet natur, liksom 

begreppet kultur kan betraktas som en kulturellt och historiskt specifik 

tankekonstruktion. Vår relation till naturen är en del av vårt kulturarv och hur vi 

förhåller oss till naturen omfattar såväl det materiella och det immateriella. En del 

aspekter är materiella, d.v.s. mycket konkreta, såsom landskap som genom historien 

präglats av människors utnyttjande (t.ex. åkrar och ängar), och då överlappar 

kulturarv och natur varandra. En annan del av vår relation till naturen består av det 

immateriella kulturarvet som innefattar kunskap och synsätt som överförs från 

generation till generation, men även kompetenser och perspektiv formade i vår egen 

samtid påverkar relationen. I enskilda individers förhållningssätt till naturen blandas 

lokalt förankrade vanor och kunskap influerade av mera globala informationsflöden. 

Vårt förhållningssätt till materiella miljöer påverkas konstant av det immateriella 

kulturarvet. (Nordström & Saltzman 2014) 

Dagens natursyn påverkas i hög grad av de idéer som fick sin början under senare 

delen av 1800-talet då städernas borgerskap började ”återupptäcka” naturen. Detta 

genom att ordna picknick och kafferep i skogsdungar samt beundra landskapet. 

Samtidigt blev landskapskonst på modet och människor ”tog hem” naturen i form av 

krukväxter, tavlor och växtmönster på bl.a. tapeter. (Lihammer 2012: 39) 

Landsbygden hade börjat avfolkas p.g.a. det allt mer industrialiserade samhället och 

som en följd av detta började människor se på naturen som något utanför deras 

vardag. Naturen var ingenting man levde i eller av, utan något som man kunde resa 

till för att få avkoppling eller inspiration. (Frykman & Löfgren 1979: 71–74) Lantliv 

blev modernt och man köpte sig sommarhus och allmogedräkter och njöt av lugnet 

som naturen hade att erbjuda. Naturen kunde användas som en källa till avkoppling 

och som en motvikt till det hektiska livet i städerna. (Lihammer 2012: 39) Genom 

den romantiserade synen började naturen så småningom fungera som en symbol för 

nation och gemenskap. (Frykman & Löfgren 1979) 

Det blev en viss krock i natursynen mellan stadsborna och bönderna i och med att de 

bönder som levde på landsbygden inte såg naturen på samma exotiska sätt som 

stadsborna. De såg snarare betesmark för korna och råvaror att värma upp huset med 
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där stadsborna såg rekreation och trolska skogar. (Lihammer 2012: 39) Genom 

industrialiseringen hade det uppstått en urban syn på det rurala, och det är detta 

synsätt som fått prägla det sätt som natur och landskap presenteras på ännu idag. (jfr 

Cresswell 2015: 251) 

Allt eftersom jordbruk och skogsindustrin effektiverades började landskapet 

segregeras där en del avsattes för produktion och en annan för natur. Med 

miljöförstörelsen på 1970-talet uppkom en motreaktion mot den industriella 

landskapssynen. Naturen började istället betraktas som något ömtåligt och något som 

människan borde vårda och värna om. Naturen fick fungera som en kontrast till 

produktionslandskapets ”onatur”. Många som idag går ut i en skog upplever den 

mera ”naturlig” än en åkermark. Men Lihammer framhåller att det gäller att komma 

ihåg att de rekreativa skogslandskap som människor ofta ser som naturliga är en 

relativt ny företeelse och ett direkt resultat av det moderna samhällets uppväxt. 

(Lihammer 2012: 41) 

Spår efter gångna tider finns överallt i landskapet och kan konkret bestå av en 

gammal glasflaska under björnmossan, en jordkällare som rasat samman eller 

överväxta husgrunder som berättar om en tid som varit. Skogen kan kännas som ett 

”ursprungligt” landskap men att definiera ett ursprungligt landskap är sällan simpelt 

eftersom landskapet ständigt förändras. Nu är landskapet en skog, men innan skogen 

fanns där fanns där kanske ett torp som omgavs av öppna, odlade landskap. Det här 

berättar om samhällets, naturens och landskapets föränderlighet och hur landskapet 

gömmer fragment av historien. Landskap försvinner, glöms bort och blir till nya 

former av landskap. (Lihammer 2012: 10) Alla tolkar och ser landskapet och naturen 

på olika sätt, vilket beror på att de ges en innebörd genom de betydelser vi lägger till 

dem, den kulturella infallsvinkel vi har och den kulturella form vi väljer att ge dem.  

(Saltzman & Svensson 1997: 9) Själva landskapsbegreppet och äkthet behandlar jag 

djupare i kapitel 3.1. 
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2.3 Havet i berättelserna 

 

Vatten är ett av våra grundelement och därmed nödvändigt för liv på vår planet. 

Människan består av ungefär 70% vatten och vårt blod är en saltblandning som till 

sin uppbyggnad liknar havsvattnet. (Wahlström 2006: 79) Människor inspireras av 

vatten och hav, vilket även syns i verk i form av konst, litteratur och poesi (Nichols 

2014). Människans relation till havet är fluktuerande och definieras bl.a. av hurdan 

kontakt man har med det, vilket tidevarv och vilken kultur man lever inom. Hav har 

länge beundrats och respekterats av människan. Vattnets betydelse kan också skönjas 

i de otaliga skapelseberättelser som börjar med vatten. (Tillhagen 1997) T.ex. i det 

finska nationaleposet Kalevala börjar allt med enbart vatten och luft varefter vattnet 

gör Ilmatar med barn. (Lönnrot 2009) Vatten har genom tiden också setts som något 

rent, andligt och gott. Då vattnet i stora mängder bildar hav förvandlas det till något 

oändligt stort och svårförklarligt. Havet får en mångdimensionell innebörd då många 

människor får sitt levebröd från havet och njuter av det, samtidigt som havet också 

kan te sig hotfullt. Det mystiska och främmande kring havet ger även en fascination 

och en längtan efter svar om det outforskade. (Tillhagen 1997: 202–217).  

Beroende på relationer till havet i olika tider och rum kan vi se olikartade berättelser. 

Sjömän från äldre tider kunde berätta om otroliga ormar, valar större än de största 

fartyg, jättebläckfiskar stora som hus, fiskar med fyrkantiga huvuden, magnetiska 

undervattensberg och varelser med olycksbringande krafter som gav en bild av ett 

hotfullt hav (Tillhagen 1997: 212–214). I motsats till detta finns det också berättelser 

om lyckade fiskefärder och rikedomar i anknytning till havet (Hoffman 2006). 

Många gånger kan fiskare och sjömän ännu idag förklara bl.a. fiskelycka genom 

berättelser om olika övernaturliga väsen, berättelser om möten med sjörået och 

havsfrun sådana exempel. Genom att behandla havsfrun och sjörået väl kan man få 

fiskelycka och välfärd, men om man behandlar dem orätt kan man straffas med 

dåliga fångster och olycka. Näcken och bäckahästen är andra vanliga exempel på 

väsen som kretsat och fortfarande i viss mång kretsar i berättelser om vattenväsen i 

Norden. (Tillhagen 1997) 

Folkloristen Marika Rosenström som samlat in berättelser av sjömän, beskriver hur 

sjömännen i sina berättelser ofta betonade tillvaron till sjöss som människans kamp 
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med naturen. Men Rosenström menar också att sjömännen romantiserade stormen, 

passadvindarna, känslan av frihet och människans litenhet i kontrast till de stora 

vidderna. Havet uppfattades som något mäktigt och respektingivande, samt något 

beundransvärt men samtidigt fruktat. (Rosenström 1996) Eva Lettinen har också 

funnit liknande frihetstankar i anknytning till havet i hennes doktorsavhandling om 

skärgårdsbornas uppfattning om deras kultur (Lettinen 2004). Rosenström påstår att 

berättelser om havet idag allt oftare sätter fokus på väderförhållanden och tekniska 

aspekter, samt människornas egna prestationer då olika händelseförlopp förklaras 

(Rosenström 1996), detta överensstämmer delvis med det Adelswärd konstaterar som 

det manliga berättandet där yrkeskunskap och agerande ses som viktiga förklarande 

faktorer till händelser. (Adelswärd 1996).  

Det bör påpekas att det även finns ett vardagligt berättande om havet, de dagliga 

mötena då havslandskapet tappar sin position som det hotfulla och mystiska och blir 

till en trygghet och vardag (jfr Lettinen). Synen på havet förändras alltså i olika tider 

och rum, men även mycket beroende på människans förhållningssätt, ställning och 

position i havslandskapet. I och med miljöförstöring i form av gifter, utsläpp och 

övergödning (Bonsdorff 2004) och en allt livligare samhällsdiskussion om 

miljöproblemen har berättelserna om havet förändrats till att allt oftare handla om 

människans påverkan på havsmiljön (Hamrén 2016). 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I kapitlet går jag först in på teori om landskap och landskapsanalys. I avhandlingen 

kommer jag att använda landskapsbegreppet framom begreppet natur eftersom jag 

anser att landskapsbegreppet blir till då människa och natur i hög grad växelverkar 

med varandra, medan naturen som begrepp snarare står mera självständigt och längre 

ifrån människan. Efter landskapsbegreppet behandlar jag teorin om öar och öighet 

som fungerar som ett tillägg i analysen. Det är framför allt det subjektiva 

landskapsbegreppet, men även teorin om öighet som fungerar som de linser jag 

studerar mitt intervjumaterial igenom. 
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3.1 Människan och landskapet 

 

Anna Lihammer räknar upp tre vanliga sätt som hon menar att landskap ofta 

definieras som. Det första sättet är att se landskap som en ekologisk miljö som omger 

och kontrollerar människan genom tillgång på boende, föda och andra ekonomiska 

faktorer. Landskapet samspelar inte med människan utan får stå i bakgrunden som en 

form av ”behållare”. Det andra sättet är att se landskap som en vy, d.v.s. ett sätt att se 

på världen. Betraktaren bestämmer innehållet och ser på landskapet från ett 

utifrånperspektiv. Det tredje sättet är att se på landskap som en form av helhet som 

binder samman människan med hennes omgivning. Landskapet blir alltså en del av 

människan och människan en del av landskapet. (Lihammer 2012: 3) I min 

avhandling valde jag att fokusera på den tredje landskapssynen, alltså sättet att se 

landskap som något subjektivt, detta eftersom jag anser att det här synsättet bäst 

överensstämmer med mina intervjupersoners berättelser. 

Minnen, lukter, myter, namn och uppfattningar om vad som anses vara vackert och 

vad som anses vara fult kan ge samma landskap olika konnotationer och definitioner. 

Landskapet kan sägas finnas hos betraktaren i form av det subjektiva landskapet, 

men Katarina Saltzman och Birgitta Svensson poängterar att landskapet samtidigt 

också är en konkret och fysisk verklighet. Landskap är alltså enligt dem inte enbart 

mentala konstruktioner utan består även av konkreta produkter av ett samspel mellan 

människa och natur. (Saltzman & Svensson 1997: 9) Landskap som upplevt av 

människan kan även påstås bestå av flera lager som; individ, kollektiv, natur, kultur, 

ekologi och sociala relationer, d.v.s. delar som bygger upp en helhet av landskapet. 

(Häggström 2000: 16) 

I motsats till det konkreta landskapet som ofta kan uppfattas visuellt, menar Saltzman 

och Svensson att det finns mentala landskap som innefattar både det osynliga och 

synliga. Det osynliga kan bland annat bestå av namn på olika platser, rättigheter, 

gränser, sägner och berättelser knutna till platser, medan det synliga kan bestå av 

bland annat en granskog, en äng eller en råsten. (jfr Saltzman & Svensson 1997: 166) 

Det osynliga kan vara svårt att uppfatta om det består av något som kan ses så 

självklart att dess kulturella dimensioner inte uppfattas. Det osynliga i landskapet kan 

också vara något som genom tiden fallit i glömska, något som tillsatts starka tabun, 
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något som samtidens tonläge satt i bakgrunden, eller något som är så trivialt i 

vardagen att vår blick sveper över den utan någon vidare reflektion. (Nilsson & 

Marander-Eklund 2018) 

Det medvetna förhållandet mellan människa och landskap innehåller subjektiva 

dimensioner. Saltzman och Svensson framhäver att en människa kan bli präglad på 

sitt landskap, att hon kan uppleva mening i landskapet och att landskapet kan utgöra 

grunden för hennes identitet. (Saltzman & Svensson 1997: 207) Det finns en 

kontinuerlig växelverkan mellan vad naturen erbjuder och vad människan gör med 

den, eftersom miljö och person konstituerar varandra. Man kan då betona att ett 

föremåls användbara egenskaper uppstår i relation till subjektet. Det objektiva 

aktiverar det subjektiva medan det subjektiva konstituerar det objektiva. Ett exempel 

kan vara en naturligt djup vik som människan gör till en fiskehamn. (Saltzman & 

Svensson 1997: 211–212) 

Landskap kan ses som kulturella konstruktioner och materia som skapas genom 

tidens tolkning, men landskap kan också studeras som en mera mångdimensionell 

och tidsövergripande process. Det här syns tydligt exempelvis i Bo Lönnqvists studie 

om hur Svenska folkskolans vänners kalender (utgiven sedan 1882) bl.a. format 

bilden av det finlandssvenska landskapet genom vissa specifika landskapsmotiv. 

Lönnqvist menar att kalendern varit viktig i formandet finlandssvensk identitet och 

samhörighet i samband med landskapsbilder. SFV ville med kalendern appellera till 

alla samhällsklasser i den svensktalande befolkningen och då valde man ut 

havslandskapet som ett ständigt återkommande motiv i kalenderns bilder. Lönnqvist 

menar att denna visualisering av havslandskapet i samband med finlandssvensk 

identitetssökning inverkade på hur havet kom att förvandlas till en av de starkaste 

symbolerna för finlandssvenskhet som livsstil, ideal och livsmiljö. (Lönnqvist 2001: 

253–254)  

Som fallet med SFV:s kalender visar (Lönnqvist 2001: 253–254), förknippar 

människor ofta landskapet starkt med en lokal, regional och nationell identitet 

(Häggström 2000: 34–35). Med identitet kan avses en självbild och medvetenhet om 

sig själv som en unik individ i samspel med känslan av tillhörighet till en viss grupp 

(Nationalencyklopedin 24.01.2019). Men det bör också påpekas att samhällets och 

människors identiteter kännetecknas av flytande gränser, föränderlighet och av en 
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längtan efter ordning och stabilitet som Fredrik Nilsson och Marander-Eklund 

uttrycker det (Nilsson & Marander-Eklund 2018). Landskapet kan alltså fungera som 

en spegel med hjälp av vilken människan identifierar och formar sig själv. När minnen 

relateras till landskap förstärks minnets och landskapets innebörd. Människorna har 

genom historien skrivit in sig i landskapet vilket gör landskapet till både text och 

kontext. (Saltzman & Svensson 1997) Nationella identiteter framställs också ofta 

retoriskt för att beteckna övergripande kulturella gemenskaper (Häggström 2000: 16). 

Människan har alltid samtalat om hennes verksamhet i landskapet. Ett exempel på 

normer med en stark anknytning till det vardagliga landskapet är Bondepraktikan där 

generationers erfarenheter och iakttagelser av miljö och landskap har omvandlats till 

ordspråk och anvisningar (Svensson 1962).  Saltzman och Svensson menar att verket 

visar hur det diskursiva medvetandet kan låta sig underställas det praktiska. 

(Saltzman & Svensson 1997: 215)  

Saltzman och Svensson framhåller att det förmoderna landskapet ofta bestod av en 

spontant framvuxen, betydelsebärande mångfald alstrad av människors långsiktiga 

och praktiska engagemang. De kontrasterar det förmoderna landskapet mot det 

moderna landskapet som de menar att i allt högre grad formas av experters och 

myndigheters distanserade begreppsvärld. För olika personer kan en och samma plats 

vara full av olika innebörder. Där någon ser en ö kan någon annan se sitt liv. På en 

karta syns ön som ett färgat mönster med vissa koordinater. För myndigheten räcker 

detta, där definieras landskap och terräng så som det är för dem, en fläck på en karta. 

I motsatts till detta kan ön ha ett namn, det kan vara en mötesplats, ett ställe att 

minnas barndomen på, ett svampställe, ett utflyktsmål och mycket mer. (Saltzman & 

Svensson 1997) 

Olika grupper av människor upplever, värderar och använder landskapet på olika sätt 

vilket sällan är konfliktfritt. (Saltzman & Svensson 1997). Den rumsliga ordningen är 

så att säga i tillblivelse då det ständigt pågår en kamp om vad som får ske och vem 

som får använda en specifik plats (Marander-Eklund & Nilsson 2018: 14). Det är 

alltså åter igen den subjektiva upplevelsen som gör ett landskap, och landskapet är 

därmed aldrig det samma för någon (Saltzman & Svensson 1997: 216–217). 

Ett landskap är i en ständig förändring och tack vare människans och landskapets 

samspel kan landskapet aldrig bestå. Historien är en del av platsens betydelse och 
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genom att röra sig i ett landskap befinner man sig i nuet och det förflutna samtidigt. 

Saltzman och Svensson menat att man inte kan iaktta ett landskap från ett 

utifrånperspektiv utan att man blir en del av det och processen. Då människor skapar 

landskapet och historien, skapar också landskapet och historien dem. (Saltzman & 

Svensson 1997: 11) Det här överensstämmer med Lihammers tankar om det 

subjektiva landskapet där människa och landskap samverkar (Lihammer 2012: 3).  

Kring diskussionen om landskap kommer begreppet äkthet ofta med i bilden, vilket 

betyder att även jag kommer att reflektera över detta begrepp. Sven-Erik Klinkmann 

som undersökt det svenska i Finland i boken I fänrikarnas, martallarnas och 

dixietigrarnas land, en resa genom det svenska i Finland framhäver att det ofta är 

skogen och Insjöfinland som får stå för berättelserna om det ”äkta” finländska 

landskapet. Klinkmann menar att landskap i form av mörka granskogar och vackra 

insjölandskap påminner om det som många upplever som ”äkta”. (Klinkmann 2011) 

Vad äkthet anses vara beror på många olika fluktuerande faktorer. Då Sanna 

Tarssanen diskuterar äkthet och landskap menar hon att de går hand i hand med 

landskapets trovärdighet. Hon simplifierar det genom att beskriva äkthet som ett 

existerande områdes befintliga livsstil och kultur (Tarssanen 2009). Men äkthet 

behöver inte enbart beskriva något befintligt, utan äkthet kan också förknippas med 

en tid som varit och med ursprunglighet (jfr Lihammer 2012). 

Det finns alltså inget universellt äkta eller autentiskt, utan begreppet och definitionen 

fluktuerar beroende på vem man frågar. T.ex. en produkt som ska representera ett 

landskap eller ett folk ska för det behandlade folket kännas som en naturlig del av 

deras lokala identitet. Varje produkt som representerar en kultur, ett folk eller ett 

landskap förändrar vårt sätt att se på målet i fråga, varför man kan problematisera all 

form av förenkling och porträttering av äkthet. (Tarssanen 2009: 12–13)  

Johan Ludvig Runeberg, Fredrik Cygnæus och Zacharias Topelius är exempel på 

författare vars verk strävar efter att sammanföra landskapet med en historia och ladda 

det med kollektiva minnesbilder och delade känslor för att sedan uppnå en nationell 

syn på det ”äkta finländska landskapet” i 1800-talets Finland. Insjölandskapet i 

verken framförs i form av det pittoreska, fosterländska och moraliska som sedan 

förverkligas i bilder av konstnärer som bl.a. Ferdinand von Wright, Albert Edelfelt, 

Akseli Gallen-Kallela och Eero Järnefelt. (Klinkmann 2011: 122) Som en följd av 
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detta framhäver Saltzman och Svensson att sättet vi ofta ser på landskap idag har sitt 

ursprung i romantiken och landskapsmåleriets utveckling. Men också genom 

konfrontationer av verk av bl.a. John Bauer och Elsa Beskow har synen och 

förväntningarna på den äkta skogen förändrats. Verken har gett en väl inarbetad 

modell för hur t.ex. skogen kan gestaltas på ett fantasifullt och mystiskt sätt. 

(Saltzman & Svensson, 1997: 194–196) Det är också p.g.a. detta som landskapet ofta 

upplevs vara liktydigt med sceneri och landskapsbild. (Saltzman & Svensson 1997: 

159)  

I kontrast till berättandet om skogen kan man se på verk av t.ex. Tove Jansson som 

konstruerar havet i sina berättelser om mumintrollen som flyr ut på havet på äventyr.  

Havet framställs som mystiskt och farligt men även lockande och spännande. 

(Jansson 1965) Ronström menar att Tove Jansson framställer havet som den 

urbaniserade svenskens livsdröm. Han påstår också att Tove Janssons berättelser 

beskriver Mumindalen som den eviga barndomens utopiska värld, ett paradis före 

syndafallet. Hemmet står för en trygghet där Mumindalens karaktärer lever i 

fullständig harmoni och lycka. Tiden tycks också stå stilla, inget förändras utan allt 

hålls som det en gång var, tiden blir alltså cyklisk där idyllen konserveras. (Ronström 

2016) Tv programmet Strömsö som sänds på YLE är också ett typiskt men något 

annorlunda exempel på hur den äkta skärgårdsidyllen kan framföras. Allt är perfekt, 

lugnt, vackert, fridfullt och tryggt och man kan finna likheter med Mumindalen. 

(YLE 02.04.2019) 

Saltzman och Svensson framhäver att den nutida västerländska kulturen har gett oss 

en förkärlek att uppleva landskapet ur ett egocentriskt perspektiv där synen fungerar 

som det viktigaste redskapet. (Saltzman & Svensson 1997: 11) Landskap är också en 

växande produkt inom turistindustrin och under turismens relativt korta historia har 

människan lärt sig att konsumera landskap i form av vyer och upplevelser 

(Klinkmann 2011). Turisterna vill i allmänhet besöka de platser som de anser som 

genuina, äkta eller typiska för en viss typ av kultur (Häggström 2000).  

Klinkmann menar att turistindustrin i Finland fick sin glansperiod direkt påverkad av 

de romantiserade strömningarna och de turistbroschyrer som i hög grad pryddes av 

Runebergs sjöar, skogar och berg. Landskapsbilden som byggdes upp påverkade 

synen på landskapet och därmed vart turisterna sedan begav sig för att uppleva det 
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värdefulla och äkta. (Klinkmann 2011) Men havslandskapet som turistdestination 

fascinerade ändå vid sidan om sjöarna, skogarna och bergen. Frykman och Löfgren 

menar att borgerskapets turister under 1800- och 1900-talet sökte efter det exotiska, 

storslagna och vilda i havslandskapet. Men landskapsupplevelsen kantades även av 

det otämjda och ensamma, samt fascinationen för den enkla primitiva fiskaren. 

Turisterna sökte också efter ett lugn och en kontrast till vardagen. Många reste även 

till badorter som ansågs rekreativa och hälsosamma, vilket visar på tron om vattnet 

helande inverkan. (Frykman & Löfgren 1979).  

Att uppleva natur och landskap idag har fortfarande vissa likheter med 

”borgerskapets turism”. Newsome och Dowling menar att natur och landskapsturism 

grundar sig i viljan att uppleva underverken, alltså det exotiska och säregna på vår 

planet (Newsome & Dowling 2010: 1–12) vilket går ihop med Frykman och 

Löfgrens tankar om den borgerliga turistens intressen i anslutning till havet 

(Frykman & Löfgren 1979). Anna Dóra Sæþórsdóttir diskuterar vad som i dagsläget 

gör en vildmarksupplevelse ”bra” genom att studera hennes informanters värderingar 

i anknytning till den isländska naturen. Det som informanterna framför allt ansåg 

som viktigt i upplevelsen av landskapet var den orörda och vackra naturen. Andra 

värden i anknytning till naturupplevelsen var att komma bort från den hektiska 

vardagen, men också spirituella, historiska och religiösa värden fick plats i svaren de 

gav henne. Lärdom om sig själv och sin omgivning, samt gemenskap, alltså att 

uppleva naturen tillsammans med andra, och utmaning av sig själv i naturen var 

också komponenter som sågs som viktiga i en ”bra naturupplevelse”. (Sæþórsdóttir 

2011) Naturen som det exotiska, vackra, orörda, botande och lugnande är alltså 

värden som ansetts som viktiga vid natur- och landskapsupplevelser under en lång 

tid. 

Då subjektiva landskap ligger i avhandlingens fokus är det värt att diskutera 

begreppet topos. Topos är enligt Klinkmann en form av plats, eller närmare bestämt 

en kulturellt färdigt kodad plats. Ankdammen är ett exempel på ett sådant 

finlandssvenskt topos. Klinkmann menar också att dessa former av platser utgör 

centrala informationskällor i fråga om att försöka förstå oss själva och vår egen 

samtid. (Klinkmann 2011: 298–299) 
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Landskap är ett brett begrepp med många konnotationer och definitioner. Landskap 

kan t.ex. även ses som geografiska delar, alltså som regioner som delar in ett land i 

olika delar. Men landskap som regioner blir också mera mångdimensionella än 

enbart geografiskt utmärkta fläckar på en karta då vi börjar lägga betydelser till dem. 

Anders Häggström menar att saker som uppfattas vara typiska landskapsdrag 

beskrivs i ord och bild samtidigt som museer och arkiv skapas för att hantera dem. I 

denna betydelseproduktion blandas vetenskaplig kunskapsproduktion med 

populärkulturella uttrycksformer, vilka i sin tur bildar kollektiva representationer och 

skämtsamma berättelser. En form av social och historiskt situerad praktik i form av 

geografiundervisning, museibesök m.m. har lärt oss att vara observanta på vissa av 

landskapens särdrag och egenheter. Som en följd av denna uppmärksamhet har olika 

landskap tillskrivits symbolladdade positioner. (Häggström 2000: 12) 

I avhandlingen kommer alltså landskapsbegreppet att stå i fokus framom begreppen 

rum, plats och natur, eftersom jag anser att begreppet landskap bäst beskriver det hav 

som framställs genom intervjupersonernas berättande. Begreppet landskap bär 

konnotationer om en stark samverkan mellan människa och natur, samt 

konnotationer om något som kan upplevas genom sinnena och framför allt som något 

visuellt. Det subjektiva landskapsbegreppet som kommer att fungera som 

huvudsaklig definition på landskapet i berättelserna visar även hur både människa 

och miljö tillsammans bygger upp en berättarbar helhet. 

 

3.2 Öar att tänka med 

 

Att använda etnologen Owe Ronströms teori om öighet i tillägg till 

landskapsanalysen kändes naturligt i en avhandling med havet som tema. Öarna 

bygger trots allt upp skärgården och därmed även havslandskapet. Öigheten hjälpte 

mig att öppna upp ögonen för gömda betydelser som annars troligen blivit förbisedda 

och gav mig även en möjlighet att gå djupare in på olika karaktärsdrag och teman 

som ligger latenta till ett havslandskap. 

”Öar är bra att tänka med om tid, rum, gränser, sociala relationer, drömmar, ångest, 

förflutenheter och framtider, vad det är att vara människa och hur vår värld hänger 
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samman” (Ronström 2016: 15). Ronström behandlar öar som en punkt därifrån 

världen kan betraktas i ett nytt ljus och poängterar att öarna dramatiserar gränser 

mellan centrum och periferi. Öarna blir alltså en form av linser man kan studera 

världen igenom och finna förståelse och en form av skärpa av fenomen. Öbor, d.v.s. 

de som bosätter en ö, beskriver Ronström som människor med en stark hemkänsla. 

(Ronström 2016)  

Dagens hembygdsromantik kan påstås vara lite av ett försök att vrida tillbaka tiden 

till den bondekultur som varit. Det som återskapas i hembygdskänslan är myten och 

drömmen om hur det varit och borde vara. Det är också en form av längtan till ett 

tryggt samhälle utan främlingskap och klasskonflikter. (Frykman & Löfgren 1979) 

Ronström menar att man i kontrast till hembygdskänslan i samband med öighet 

också i viss mån kan finna en svag men ändå märkbar nedlåtenhet i anknytning till 

öar. Här tar han upp ankdammen som en negativ association till ölivet vid sidan om 

inavel och stillastående. (Ronström 2016) Begreppet ankdammen som ofta figurerar 

som en symbol för finlandssvenskhet tas alltså upp i diskussionen om ölivet. Det är 

en symbol för litenhet och isolation men också en kontrastfull trygghet. (jfr 

Klinkmann 2011) 

Ronström menar att öar och havet är populära besöksmål och att de även är platser 

dit många förlägger sina drömmar och visioner om något bättre. I kontrast till detta 

kan de också fungera som fängelser fyllda av skräck och ångest. Öar är enligt 

Ronström modeller och metaforer för isolering, men också för gemenskap och 

sammanhang. Ronström poängterar att man ofta ser öar som antingen särpräglade, 

avskilda och unika med gränsen mellan land och hav i fokus, eller som avhängiga 

och beroende, med betoning på gränserna mellan öarna och fastlandet. Genom detta 

faktum tillskriver Ronström öarna en kontrastfull och liminal karaktär. Han går 

vidare med att förklara att öar är geografiska storheter, föreställningar, bilder och 

metaforer vars karaktärsdrag ofta kommer i par. Land–vatten och fastland–ö är 

sådana exempel på dubbelsidiga karaktärsdrag. Öar är alltså en form av landskap 

som byggs upp av två huvudsakliga delar som bildar en öighet, men även en större 

helhet, nämligen skärgården. (Ronström 2016) Det är denna teori om öns liminalitet, 

och dubbelsidighet som jag kommer att använda mig av i analysen av 

havslandskapet. Havslandskapet byggs liksom ön ofta upp av olika gränser och 

fluktuerande delar, det gäller bara att sätta in begreppet på en större helhet. 
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Arkipelag är en term som vid en diskussion om öar också kort bör behandlas. Det är 

ett begrepp som gör motstånd mot det perspektiv som avskiljer, avgränsar och 

isolerar öar. Fokus sätts istället på sammanhang och helheter. Genom begreppet 

arkipelag eller skärgård kan man se hur öar genom kulturella processer förbinds till 

större helheter. (Ronström 2016: 105–106) 

Öarna är tillsammans med skogen, kusten och dalen ett landskap som ofta figurerar i 

människans dröm om en ideal värld. Ronström menar att det kring öar växt fram en 

meta-arkipelag av metaforer, myter och idealiserade föreställningar där öarnas 

verkliga historia och geografi spelar en underordnad roll. Dessa kan kallas för 

”islands of the mind”. Det är alltså öar vars historia och geografi delvis är en annan 

än den fysiska verkligheten. Den fysiska geografin beskriver de platser vi lever i, 

såsom ett hus, medan den mytiska geografin beskriver det vi t.ex. kallar för vårt hem, 

och ofta kompletterar dessa två varandra. Vi bildar alltså islands of the mind eller 

”öar av tankar” genom att minnas och berätta. Öarna får de betydelser som vi lägger 

till dem och då bildas en form av osynliga landskap. (Ronström 2016) Detta 

överensstämmer med Saltzmans och Svensson tankar om det osynliga i landskapet 

(Saltzman & Svensson 1997) samt med det som Lihammer väljer att beskriva som 

det subjektiva landskapet (Lihammer 2012). 

Alla de tankefigurer och föreställningar som kopplats till öar under århundradenas 

gång bildar en del av det fundament som den moderna människans förståelse av 

människa och samhälle står på. Ronström räknar upp tre tankefigurer med särskilt 

stor vikt. Den första är paradis som han menar är en tydligt ”öad” plats, med vilket 

han menar tydligt avgränsbar, avlägsen eller till och med bortom människans 

gränser. Paradiset är ofta taget från en tid före mänskligheten eller från en tid efter 

den. Ronström menar att utopier också är tydligt öade platser eftersom de är 

avgränsade, muromgärdade och avlägsna, men till skillnad från paradiset är 

utopierna platser för människan och civilisationen. Då paradiset hör till det förflutna 

placeras utopierna i ett samtida ”nu men inte här” och till framtiden. Det är en form 

av längtan till det som inte är. Som balans till paradis och utopi ställer Ronström 

dystopi med helvete, skärseld, demoner, avfall, ensamhet, monster, slavarbete och 

fängelser. Dystopier ger en kontrast och formar en slags negativ spegelbild för utopi 

och paradis gällande öar menar Ronström. Mera konkret blev detta då många öar 

från 1600-talet och framåt började användas som fängelseöar som t.ex. Djävulsön 
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och Robben Island, eller som ”sockeröar” i Karibien med slavarbetare. (Ronström 

2016) Alla dessa tankefigurer ger en bild av öar som kontrastfulla. 

Ronström menar att det finns mycket gamla källor som berättar om föreställningar 

om öar som annorlunda, magiska och förtrollade. Öarna har rört sig fram och tillbaka 

mellan centrum och periferi, närhet och distans, inkludering och isolering och mellan 

dåtid, nutid och framtid, vilket gör öarna till något gränsöverskridande och 

föränderligt, d.v.s. liminalt. Det är denna form av liminalitet i samband med 

öighetens karaktärsdrag som jag kommer att använda mig av i analysen för att 

studera havslandskapet i berättelserna. 

Språket reflekterar vår kultur och våra värderingar och det vi definierar som ö kan 

därför skilja mellan tid och rum. Exempelvis kallar vi inte enorma landmassor som 

omges av vatten för öar utan snarare kontinenter och fastland (Ronström 2016). 

Beroende på öarnas storlek och karaktärsdrag får de också olika namn och vi skiljer 

t.ex. mellan holmar, kobbar och grynnor (Storå 2003). Öar blir då kulturellt bestämda 

enheter. Alla benämningar är därmed relativa och beroende av betraktarens öga och 

skala. Alltså om man ser på jorden ur makroperspektiv kan också den ses som en ö i 

arkipelagen Vintergatan i ett oändligt stort rymdhav. (Ronström 2016) 

Teorin om öar kommer alltså att användas i analysen av berättelserna genom att 

studera landskapet i berättelserna som öat, d.v.s. som något avgränsbart och 

kontrastfullt, samt fyllt av liminala drag. Genom att söka efter öighetens 

karaktärsdrag i berättelserna om landskapet tror jag med andra ord att jag kan nå en 

analys och förståelse av havslandskapet som annars inte varit möjlig. 

 

4 Metodiska utgångspunkter 
 

Detta kapitel behandlar berättelseanalys samt kulturanalys som är de metoder som 

används för att finna mening i avhandlingens material. Först behandlar jag teori om 

berättande varefter jag tar upp olika berättelseanalytiska metoder, och slutligen 

behandlar jag även kulturanalys och kontrastering.  
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4.1 Att berätta en berättelse 

 

För människan är berättandet en grundläggande form av kommunikation. Viveka 

Adelswärd menar att människor genom berättandet förmedlar idéer och erfarenheter 

som hjälper dem att förstå varandra. Minnet och berättandet är nära sammanlänkat. 

Vissa minnen kan bara utgöras av svaga ekon och korta frekvenser av ett 

händelseförlopp, de ligger med andra ord djupt nere i vårt medvetande och kan vara 

svåråtkomliga. I motsats till dessa kan vissa minnen vara ytliga, lättpåtagliga och går 

då enkelt och snabbt att klä i en språkdräkt, dessa minnen har ofta berättats flera 

gånger. Genom berättandet kan minnena rentav få en så stark verbal prägel att de i 

det närmaste blir omöjliga att skilja från berättelsen. (Adelswärd 1996: 19) 

Då man tolkar berättelser är det viktigt att hålla i åtanke att både minnet och 

berättelsen är inbäddade i en bestämd kultur och därmed beroende av bestämda 

kommunikativa konnotationer och verktyg.  Det här betyder att olika kulturer kan ha 

egna former av livsmanus, d.v.s. mönster för hur ett liv kan och bör se ut i 

berättelseform. Vissa livsskeden som exempelvis bröllop och dop ges ofta utrymme i 

västerländsk kultur, medan andra händelser kan ses som mindre viktiga och får 

därmed ingen plats i berättelserna. Adelswärd poängterar också att kommunikativa 

konnotationer rentav formar berättelser som i sin tur formar vårt minne och 

därigenom våra liv och oss själva. (Adelswärd 1996: 27–28) 

Människan är både konstant och föränderlig, vilket betyder att vi kan vara fem och 

sjuttio år gamla på en och samma gång. Genom att berätta om något som hänt i 

gången tid vävs det nutida och dåtida jaget ihop och bildar själva jaget.  Det som hänt 

färgas konstant av omgivande faktorer. Minnet är en ständig, fantasifull 

rekonstruktion, d.v.s. ett sätt att förena det vi nu vet, ser och känner med det vi en 

gång visste, såg och kände. Minnandet är den aktiva process som uppstår då vi tar 

fram ett minne och börjar berätta om det. (Adelswärd 1996: 174–176) 

Men vad är en berättelse i en mera konkret bemärkelse? Det finns många olika 

synsätt på vad som är en berättelse, och en är bl.a. att definiera en berättelse som en 

sekvens av satser som innefattar åtminstone en temporal konjunktur, eller en 

kausalitet (Eriksson 1997: 42). En berättelse kan alltså se ut så här: ”Jag gick till 

butiken och köpte bröd. Sedan for jag hem och åt den” Om kausaliteten fattas kan 
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den däremot se ut så här: ”Jag gick till butiken och köpte bröd. Mormors spegel gick 

sönder.” Den första berättelsen har ett logiskt samband och vi kan förstå den, medan 

den andra inte har det och ger därför upphov till mera frågor än svar. Den 

amerikanska språkforskaren William Labov skriver bl.a. så här “We define narrative 

as one method of recapitulating past experience by matching a verbal sequence of 

clauses to the sequence of events which (it is inferred) actually concurred” (Labov 

1977: 359–360).  Det finns många olika former av berättelser som kan kategoriseras 

efter bl.a. utformning och innehåll, men ofta är definitionen fluktuerande och 

beroende av mottagaren. Berättelserna förändras också i form och innehåll beroende 

på situationen för framförande. (Marander-Eklund 2000: 42–44) 

Polanyi Livia framhåller att en kort återgivning av ett händelseförlopp, alltså en form 

av redovisning som återges på lyssnarens begäran inte är en berättelse utan snarare 

en rapport (eng. report). Ett exempel på en rapport kan vara då en förälder frågar ett 

barn hur skoldagen varit och förväntar sig en berättelse, men ett barns svar består av 

en kort återgivning av händelseförloppet som ”jag gick till skolan, jag var på 

lektioner och sen gick jag hem”. Det är denna form av återgivning som kallas för 

rapport, vilket kan jämföras med en berättelse som i sin tur förväntas framföra en 

poäng, en värdering eller moral om världen som berättaren och lyssnaren delar. 

(Polanyi 1985: 12–13) 

Som redan nämnt uppstår en berättelse då något som hänt återges i ord, men för att 

klassificeras som en bra berättelse bör det berättade även ha någon form av poäng. 

Det är framför allt poängen man vill framföra till lyssnaren eftersom det är den som 

förmedlar berättarens värdering av det som hänt. (Adelswärd 1996: 38) Människor 

behöver en orsak till att berätta, och i första hand är det för att de har ett budskap 

eller någon from av poäng de vill framföra. Men i processen förser berättaren sin 

berättelse förutom medvetet också omedvetet med en form av sensmoral, vilket är en 

form av bild av världen eller en kommentar eller kritik till den. (Adelswärd 1996) 

Man kan leta efter en berättelses poäng på olika sätt. Man kan sätta fokus på 

berättaren och då blir berättelsens poäng det som berättaren anser den vara. Men man 

kan också understryka det subjektiva och tolkande där mottagaren står i fokus och då 

blir berättelsens poäng det som mottagaren eller forskaren tror den vara. (Adelswärd 
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1996: 39) I avhandlingen i fråga försöker jag nå en förståelse av berättelsens och 

berättarens poäng men frånser inte min egen roll som den tolkande. 

Det som jag ytterligare vill påpeka är att berättelsens poäng påverkas av tid och rum 

som den berättas inom. Varje bestämt sammanhang utgörs av ett speciellt system av 

värderingar. Berättelsen återspeglar också dessa värderingar och är därmed aldrig en 

helt självständig produkt. Berättelsen ger därmed inte enbart förståelse för den 

enskilda händelsen eller individen utan även för en större helhet och den kulturella, 

ideologiska och historiska hemvisten för berättelsen. De gemensamma värderingarna 

kan alltså undersökas genom den enskilda berättelsen. (Adelswärd 1996: 54) 

Berättarbarhet motsvaras av engelskans ”tellability” och det är poängen i berättelsen 

som gör en berättelse berättarbar. (Adelswärd 1996: 45–47) En och samma historia 

kan berättas på olika sätt beroende på kontexten och det sociala sammanhanget för 

dess framförande. Det viktiga för framförandet av berättelsen är att berättaren i 

allmänhet också bör kunna försvara sin berättelse som relevant och nyhetsvärd 

(Labov 1977). 

Berättelser kan innehålla olika former av poäng som ökar deras berättarbarhet. För 

det första kan en bra berättelse innehålla en eller flera ytpoäng. Berättaren är ofta 

medveten om den här formen av poäng och de är relativt lätta att finna i berättelsen. 

En anekdotisk poäng är en form av ytpoäng och då är poängen att återge en god 

historia, vilket är en mycket vanlig form av ytpoäng. Berättaren vill alltså berätta 

något som lyssnaren kan tycka vara spännande, lustigt eller ovanligt. Berättelsens 

ytpoäng hör ihop med själva berättelsen och kan därmed lyftas fram oavsett vem som 

berättar den. (Adelswärd 1996: 45–46)  

De underliggande poängerna finns på ett mera omedvetet plan och lyfts inte fram på 

ett lika uppenbart sätt som ytpoängen. De underliggande poängerna är teman och 

värderingar som indirekt kommer fram i berättelsen. Berättarpoängen är ett exempel 

på en form av underliggande poäng som snarare är kopplad till berättaren än till 

själva berättelsen. Vad än en berättelse handlar om kan mottagaren tolka den som en 

form av självpresentation där berättaren förklarar en viss social och personlig 

identitet. Genom berättelsen har berättaren möjlighet att bekräfta, uttrycka och göra 

en identitet trovärdig. (Adelswärd 1996: 44–47) En annan form av underliggande 



  Julia Öhman 

21 
 

poäng kan vara det amerikaniserade sättet att avsluta en berättelse som innebär att 

berättelsen ges ett lyckligt slut. Olika åsikter, värderingar och betydelser som indirekt 

kommer fram igenom berättelsen är också underliggande poäng. Till konsten att 

förstå en berättelse hör att förstå vad en berättelse kan tänkas handla om på djupet. 

Det vill säga vilka teman och underliggande poäng som finns gömda i det sagda. 

(Adelswärd 1996: 46)  

Berättaren kan uttrycka sin syn på världen genom evalueringar, alltså värderingar i 

berättelsen. Dessa kan vara externa, d.v.s. värderande beskrivningar som läggs till i 

berättelsen som t.ex. ”det var spännande” eller ”det är så vackert”. Interna 

evalueringar består av bl.a. skratt, repetition och citering av sig själv och andra i 

berättelsen. (Labov 1977: 366) ”Att krydda sitt berättande med narrativ, citat och 

skratt är ett sätt att dramatisera sitt berättande och göra det mera livfullt” (Marander-

Eklund 2000: 153). De dramatiska medlen kan också användas för att framföra en 

poäng eller göra berättandet till en poäng (Marander-Eklund 2000: 153). Även 

röstanvändning och kroppsspråk kan ses som en form av dramatisering och 

evaluering. (Marander-Eklund 2000: 153). 

William Labov har utarbetat en modell som fungerar som ett analytiskt verktyg i 

studier av muntlig framställning. Labovs modell är en form av narrativ analys där det 

som berättas kategoriseras med hjälp av en given mall. En berättelses strukturella 

element kan alltså enligt denna modell delas in i sammanfattning (abstract), 

orientering (orientation), händelse (complicating action), evaluering (evaluation), 

resultat eller upplösning (result or resolution) och slutkläm (coda) (Labov 1977: 363, 

se också Johansson 2007:190–191). Då man använder sig av denna modell 

kategoriserar man en berättelse i olika delar i enlighet med Labovs strukturella 

kategorier. Labov menar även att en berättelse bör ha en kausalitet, alltså ett 

orsakssamband. (Labov 2013) Labovs modell möjliggör en mera överskådlig bild av 

berättelsen och därmed en analys av berättelsen på ett djupare plan. Man öppnar upp 

ögat för de olika delarna samt deras funktioner och bidragande faktorer.  

Labovs modell uppstod i samband med hans sociolingvistiska forskning där hans 

intervjufråga var ”Were you ever in a situation where you were in serious danger of 

being killed, where you said to yourself – This is it?” (Labov 1977: 354). Genom 

frågan uppstod nära ögat-berättelser, vilka i korthet kan förklaras som berättelser om 
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något som hänt i jämförelse med vad som kunde ha hänt (Labov 2013: 226). Labovs 

definition kommer att fungera som den teoretiska definitionen för nära ögat-

berättelser i analysen. (Labov 2013) 

I en intervjusituation med en fråga som Labovs uppstår ofta berättelser av en viss 

förutsägbar struktur. Informanten och intervjupersonen känner inte varandra vilket 

betyder att intervjupersonen ofta strävar efter att berätta så sammanhängande och 

strukturerat som möjligt. (Norrby 1998: 35) Härigenom har kritik riktats mot Labovs 

vilja att beskriva vardagligt berättande (Eriksson 1997: 56). I min analys passar 

Labovs modell bra eftersom jag precis som honom utgår från intervjuer och har 

frågor om de intervjuade upplevt havet som farligt någon gång. I motsats till Labov 

kände jag mina intervjuperser vilket förstås inverkade på intervjuns utformning bl.a. 

genom att vissa teman kanske utelämnades men också genom att kanske uppnå en 

mera avslappnad intervjusituation. Åldersskillnaden mellan intervjuare och 

informanter bör också nämnas. I Labovs fall var informanterna i huvudsak yngre än 

han, unga män och pojkar, medan mina informanter bestod av olika ålder och av 

både män och kvinnor. 

 

4.2 Kulturanalys 

 

För att förstå hur vi konstruerar landskap genom berättandet som konstant påverkas 

av kulturella värderingar måste vi först förstå vad som menas med begreppet kultur. 

Begreppet kultur kan definieras på rentav hundratals olika sätt och sättet att förstå det 

förändras kontinuerligt, vilket gör det fluktuerade och nyanserat. Då Billy Ehn och 

Orvar Löfgren studerar kultur intresserar de sig för koder, föreställningar och värden 

som människor delar med varandra både omedvetet och medvetet, men också hur 

människor kommunicerar och bearbetar dessa värden i sociala sammanhang. (Ehn & 

Löfgren 2001: 8–9) Kultur kan då ses som en form av tänkande med vilket vi skapar 

ordning och riktning i våra liv, men också som vårt sätt att kommunicera och 

socialisera. (Ehn & Löfgren 2001: 9) 

Genom uppväxtmiljön lär människan sig att betrakta världen på ett visst sätt och 

tolka och klassificerar den efter redan givna mallar. De här ordnade principerna är 
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ofta omedvetna och därigenom blir det kulturella något vi tänker med på ett 

oreflekterat sätt. Föreställningar om till exempel tid, rum och natur är inbyggda i vårt 

dagliga liv. Ehn och Löfgren menar att kultur är som ett slags kollektivt medvetande 

som bygger upp, men samtidigt även byggs upp genom gemenskap. Kultur skapas 

aktivt, och genom olika val och nya erfarenheter omformas nytt tänkande och nya 

kulturella yttringar. (Ehn och Löfgren 2001: 9–10) Genom kulturanalys kan man 

alltså bl.a. undersöka människors handlande som något kommunicerat och inlärt. En 

återkommande frågeställning är hur gemenskap formas och utmanas genom 

gränsdragningar av ”vi” och ”dom” i det dagliga livet. Man letar med andra ord efter 

de faktorer som ger gemenskap och faktorer som i sin tur ger utanförskap (Ehn och 

Löfgren 2012: 8–9). Genom symboler, gester och riter markeras kollektiva identiteter 

som främjar sammanhållningen. (Ehn & Löfgren 2001: 9–10)  

Ehn och Löfgren menar att kulturanalysen traditionellt sett har satt stor vikt vid 

meningsskapandet och det kognitiva tänkandet. I meningsskapandet är språk, 

tankefigurer, koder och symboler några exempel på studieobjekt som ger förståelse 

för människors sätt att beskriva sina egna erfarenheter ur olika levnadsvillkor. Fokus 

i analysen ligger alltså då på medvetna och verbaliserade handlingar, men ett allt 

större intresse för de mera svårgreppade och mindre självklara delarna av tillvaron 

har gjort att man börjat leta efter nya, mera osynliga vinklar. Ehn och Löfgren frågar 

sig t.ex. hur kulturen sätter sig i kroppen då man rör sig genom sin vardag? Samt hur 

man väntar på ett tåg? De menar att man finner dolda betydelser genom att rikta 

fokus mot sinnen, känslor och handgrepp. (Ehn och Löfgren 2012:9)  

Genom att se tankegodset som systematiserat och studera sammanhang kan en början 

till förståelse av en helhet nås. Genom studier av föreställningar, fenomen och 

färdigheter och hur de är länkade till varandra i en bestämd social kontext kan man få 

en helhetsbild i form av ett logiskt mönster. Ehn och Löfgren poängterar att det är 

riskabelt att tala om kultur som former av mönster, men att det i den brokiga 

mängden av kulturella former också är viktigt att leta efter en logik som kan avslöja 

vad som är typiskt då allt kan verka lika hemmavant eller exotiskt. (Ehn & Löfgren 

2001: 15) 

Ehn och Löfgren understryker att det paradoxalt nog är genom studier av det mest 

oansenliga och vardagliga som man kan finna de mest häpnadsväckande 
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upptäckterna. Genom studier av det oansenliga kan man upptäcka att det trots dess 

vardaglighet rymmer kulturellt sprängstoff och dolda vanor och förhållningssätt, eller 

som Ehn och Löfgren uttrycker det: ”När ingenting tycks ske kan mycket hända”. 

(Ehn & Löfgren 2012: 15). Att ha bakgrundskunskap är viktigt men införståddhet 

kan lätt göra oss blinda för till synes självklara vanskligheter. (Ehn och Löfgren 

2001: 8) Det här är påtagligt även i min avhandling där havet, som ligger mig väldigt 

nära, fungerar som huvudingång. Men genom kulturanalysen kan jag i bästa fall 

upptäcka att det välbekanta egentligen är en värld fylld av oväntade innebörder. (jfr 

Ehn & Löfgren 2012: 15) 

Kulturanalysen ger en möjlighet att leta efter kunskap om det oreflekterade. (Ehn & 

Löfgren 2001) För att uppnå förståelse av det oreflekterade måste kulturanalytikern 

vända och vrida på materialet, distanserar sig från det, och ställa nya frågor. Allt 

detta med syftet att se det välbekanta med nya ögon. (Ehn & Löfgren 2012: 30) 

Genom att i mitt material leta efter sammanhang och olikheter kan jag studera 

spänningar och skillnader i det sagda. Genom att i tillägg leta efter mönster kan jag 

finna nya tidigare förbisedda faktorer vilket möjliggörs genom att tematisera och 

finna motsatspar i materialet. Sedan kan jag ställa motsatsparen mot varandra och 

låta kontrasterna tydliggöra motsatsparens drag och olikheter och sedan ge ifrån sig 

gömda betydelser, vilket kallas för kontrastering.  

Kontrastering är ett kulturanalytiskt tillvägagångssätt och innebär i korthet att ställa 

motsatspar mot varandra och jämföra dem. Jag kartlägger alltså gränserna mellan 

oppositioner som är medvetna, men jag strävar också efter att konstruera motsatser 

som inte direkt finns verbaliserade. Kontrasterna hjälper mig att förtydliga gränser 

mellan olika begrepp och skärper och nyanserar därmed begreppens form och 

innehåll, men Ehn och Löfgren vill understryka att det inte existerar raka motsatser, 

t.ex. leken kan vara allvar liksom det onda kan innehålla strimmor av det goda (Ehn 

& Löfgren 2001: 157) 

Genom ett kulturanalytiskt perspektiv kan jag analysera innehållet i ett landskap som 

sociala och kulturella konstruktioner som innefattar både den konkreta omgivningen, 

individuella värden samt kollektiva representationer och berättelser. Hur ett landskap 

organiseras och ges betydelse beror alltså främst på vem som upplever det och hur 

det upplevda uttrycks genom berättandet. (jfr Häggström 2000: 31–32) 
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Under analysprocessen av mitt intervjumaterial låter jag det studerade objektet tala 

tillbaka till mig och ge ifrån sig de betydelser och innebörder som ligger latenta till 

det. Men en teori eller en modell av verkligheten är ändå nödvändig för att kunna nå 

resultat i det som undersöks. (jfr Klinkmann 2011: 15) I min analys studerade jag 

noggrant materialet och tog ut återkommande teman. De huvudteman som var så 

pass återkommande att jag beslöt att sätta i avhandlingens fokus var: Det farliga 

havet, det vardagliga havet, det vackra havet och det fula havet. Genom att ställa 

dessa mot varandra kunde jag sedan leta efter gömda betydelser i kontrasterna. 

Intervjupersoners berättelser skapar alltså i första hand det rum som studeras. Min 

blick, hörsel och känsel är självfallet närvarande i fältarbetet, men resultaten av dessa 

är mindre viktiga i analysen eftersom det är berättelserna som ligger i fokus. 

Intervjupersonerna bygger upp landskapet genom minnen som omformas till 

berättelser kryddade med konnotationer och värderingar påverkade av det gångna 

och nuet. (jfr Saltzman & Svensson 1997) 

 

5 Intervjuer som materialinsamlingsmetod 
 

Eftersom undersökningens ingångstema var så brett som havet, närmade jag mig det 

genom en flexibel materialinsamlingsmetod i form av intervjuer. De huvudsakliga 

frågorna var på förhand utformade men kom att förändras något enligt 

intervjusituationerna. Med intervju som metod ville jag få fram personliga 

upplevelsebaserade berättelser av människor med en nära relation till havet och 

skärgården. Berättelserna gav mig en möjlighet att närma mig ett önskat tema och det 

var dessa människors förhållningssätt, värderingar och upplevelser som sedan 

avslöjade underliggande betydelser i havslandskapet. (jfr Marander-Eklund 2004: 95) 

Forskningsintervjun kan i korthet beskrivas som en situation av tillrättalagd form och 

ett samtal av professionell karaktär med en präglad maktsituation mellan intervjuare 

och intervjuperson (Johansson 2005: 187–188). Jag har i min undersökning försökt 

komma ifrån den stela, maktsituationspräglade intervjun för att istället nå en så 

avslappnad och vardaglig diskussion som möjligt. Intervjun är trots allt en diskussion 

där material skapas genom dialog. Dialogen styrs av förväntningar, en medvetenhet 

och av det historiska och sociala sammanhanget, vilket betyder att den aldrig är helt 
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förutsättningslös. (jfr Vasenkari 1996) Genom intervjun får jag fram en unik bild av 

upplevelser som reflekterar värden, normer samt kulturella och samhälleliga 

fenomen vilka jag sedan kan tolka genom givna premisser (Johansson 2005). 

Forskningsintervjuarens uppgift är att förmedla en bild av den intervjuades tankar, 

förståelse, upplevelser och känslor. Forskarens förståelse för verkligheten bestämmer 

hur denne närmar sig och tar sig an uppgiften. För att behandla intervjun som 

begrepp kan man gå tillbaka till ordets etymologi. Ordet intervju härstammar från 

engelskans interview som i sin tur baserar sig på franskans entrevue eller verbet 

entrevoir som betyder att se som ofullständigt eller se i ett skymt. Ordet grundar sig 

också i franskans s’entrevoir som betyder att besöka andra. Intervjun är ett möte 

mellan människor där man kan se en skymt, en ofullständig bild av den andras tankar 

och upplevelsevärld. (Hirsijärvi & Hurme 2000: 41). 

Intervjuerna för avhandlingen utgjordes alltså av temaintervjuer av halvstrukturerad 

art med ett tydligt tema och riktgivande frågor. Temaintervjun är en form av 

medelväg mellan den strukturerade och den fria intervjumetoden. (Marander-Eklund 

2004: 96) Medan den strukturerade intervjun består av fasta frågor, strävar den fria 

intervjun efter att låta informanten berätta fritt, men ofta efter ett givet tema. 

Intervjun som insamlingsmetod har fördelen att vara relativt obunden och flexibel 

eftersom den byggs upp genom ett samspel där både intervjuperson och intervjuare 

intar en meningsskapande och aktiv roll. Därmed ges en möjlighet att gå djupare in 

på frågor och teman som dyker upp under intervjun. (Marander-Eklund 2004: 109) 

Intervjuernas dialog kan alltså ses i ett epistemologiskt sammanhang där 

intervjuernas funktion snarare är att skapa kunskap än att hämta. Det är en process av 

kunskapsskapande i en interaktiv förhandlande diskussion mellan två personer. I 

skuggan av den primära diskussionen mellan intervjuare och den intervjuade kan 

man finna en outtalad dialog som förs med utgångspunkt i respektive förståelse. 

Dialogen grundar sig alltså på förutsättningar såsom förhandsuppfattningar, kontext, 

sammanhang, kulturella, sociala och historiska aspekter samt medvetenhet. Dialogen 

påverkades i det här fallet i hög grad av den intervjuades och intervjuarens relation 

utanför själva undersökningen såsom gemensamma bekanta, gemensam hembygd 

men också sammanhanget för vilken intervjuerna gjordes, temat och rummet m.m. 

(Marander-Eklund 2004: 94) Det går inte heller att frånse inverkan av ”den tredje 
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närvarande”, alltså den pågående samhällsdiskussionen som också har vissa 

förväntningar på intervjun (Pripp 1999: 68–69). De faktorer som påverkar en 

intervjusituation är otaliga och det viktiga är att vara medveten om dem och deras 

möjliga inverkan. (Marander-Eklund 2004: 94) 

En icke hierarkisk intervju är en form av intervju där forskaren ger upp sin 

maktposition och försöker se den andra parten som jämlik (Johansson 2004: 253). 

Det var den här formen av intervju som jag ville uppnå i undersökningen, men 

maktrelationen mellan parterna kan aldrig helt frånses. Intervjuaren är t.ex. den som 

sätter upp frågorna och ramen för intervjun. Det kan också påpekas att mina 

intervjupersoner var bl.a. äldre än jag och vi kände varandra utanför 

intervjusituationen. Relationerna gav oss andra roller och förväntningar utöver 

positionerna intervjuare och den intervjuade vilket gjorde att unika roller byggdes 

upp för varje intervjusituation. (jfr Kahn & Cannell 1957: 62) I vissa fall kunde mina 

intervjupersoner ha en ganska auktoritär ställning gentemot mig då de var experter på 

sina områden, de var erfarna, de var i sina hem o.s.v. Beroende på situationen tog jag 

en roll utöver intervjuaren, jag var en studerande, en granne, en ung kvinna, en 

dykare, en Eskilsöbo eller en kombination av alla dessa. De här relationer gav mig en 

helt annorlunda roll att uppfylla och påverkade hur jag betedde mig i rollen som 

intervjuare.  

 

5.1 Fältarbetet 

 

Jag känner alla mina intervjupersoner och en del bättre än de andra. På små orter som 

Närpes eller Kaskö kommer man inte ifrån att de flesta känner varandra. Oftast var 

min relation till en fördel. Jag visste vad jag kunde fråga om och 

intervjusituationerna var mera avslappnade. Men ibland kunde mina intervjupersoner 

se lite fundersamt på mig då jag frågade självklara saker, eller saker jag borde veta 

delvis för att jag själv är uppvuxen på Eskilsö och delvis för att jag känner 

personerna. Likadant kanske jag glömde att behandla viktiga detaljer eftersom jag 

själv också såg dem som något självklart. Då jag kände intervjupersonerna hade jag 

också vissa förväntningar på dem. Jag visste om de hade fiskat på trålare, jobbat på 

fartyg som seglat runt världen, dykt mycket, hållit på med någon turistverksamhet 
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eller gjort något annat. Det här gjorde också att jag kanske omedvetet styrde 

intervjuerna i någon riktning och hade vissa förväntningar på dem och deras 

berättelser (jfr Marander-Eklund 2004: 94). Jag hade ett frågeformulär som var 

väldigt allmänt och brett utformat för att passa alla och som sist och slutligen bara 

gav mig en vag ram på det som jag i slutändan behandlade. I intervjusituationerna lät 

jag situationen, intervjupersonen och mitt eget intresse styra konversationen 

(Marander-Eklund 2004: 109). Allt detta gav intervjuerna ett naturligt flyt men kom 

också att leda intervjuerna på sidospår. Ofta behövdes ändå inte ens en fråga för att 

intervjupersonerna skulle berätta vidare utan snarare ett intresserat jakande eller en 

upprepning av det som nyss sagts. 

 

Jag önskade nå människor med olika bakgrund och ålder till mina intervjuer, men det 

visade sig vara mycket svårare än jag trodde att hitta kvinnor och yngre personer som 

ville ställa upp. Det var främst män som fiskat eller vistats ute på havet hela livet 

som var villiga att berätta om havet. Men många av dem hade ändå delvis attityden 

att de inte skulle ha något intressant att berätta för mig. Mitt ledord blev då ”allt du 

berättar är värdefullt för mig”. Men att få människor att förstå att jag var lika 

intresserad av vardagliga berättelser som häftiga äventyr var svårt. Några 

intervjupersoner tackade nej till intervjun, ofta i brist på tid men de flesta ställde ändå 

upp då jag frågade. Intervjupersonernas inställning till att ställa upp på intervjun 

kunde ofta bli mera positiv då de fick höra att jag redan intervjuat en vän eller bekant 

till dem. Jag tog kontakt med de flesta intervjupersoner via telefonsamtal medan jag 

råkade träffa några i andra sammanhang. En del av mina intervjupersoner visste 

redan under våren 2017 att jag skulle intervjua dem, medan jag tog kontakt med en 

del av dem först en vecka eller några dagar innan intervjusituationen på hösten 2017. 

Svenska Litteratursällskapet utlyste två fältarvoden för insamlande av intervjuer med 

anknytning till det svenska i Finland under våren 2017. Jag skickade in en ansökan 

som godtogs och därmed gjorde jag intervjuerna i samarbete med SLS. 

Överenskommelsen blev att jag skulle samla in tio stycken, ungefär trettio minuter 

långa intervjuer om havet med tyngdpunkt i Österbotten. Jag började utarbeta 

frågeformuläret under våren 2017 och själva fältarbetet som bestod av tre besök till 

Österbotten gjorde jag under hösten 2017. Under det första besöket kände jag mig för 

och tog kontakt med några personer som kunde tänkas ställa upp. Kravet var att 
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personerna skulle vara bosatta i Österbotten, tala svenska och ha en nära anknytning 

till havet. De personer jag först kontaktade bestod främst av bekanta till mig vilka 

sedan kom att tipsa mig om andra personer som kunde tänkas ställa upp på 

intervjuer, detta gjorde att mina slutliga intervjupersoner kom till genom en så kallad 

”snöbollsmetod”. Under de två sista besöken i Österbotten gjorde jag själva 

intervjuerna, vilket kom att bli under två intensiva helger i oktober. Jag 

transkriberade intervjuerna och skickade in allt material till SLS arkiv i Helsingfors 

där de arkiverades. Mina intervjupersoner, liksom jag talade dialekt i 

intervjusituationerna, vilket betyder att jag i transkriberingarna enligt bästa förmåga 

försökt skriva ut det som sades omvandlat till standardsvenska. Jag har även i viss 

mån försökt förtydliga det sagda genom att t.ex. ta bort upprepningar. 

Transkriberingarna utgår därmed från min personliga tolkning. 

 

5.2 Intervjusituationerna 

 

Jag började alla intervjusituationer med en genomgång av en medgivandeblankett 

som SLS utfärdat, samt information om undersökningen och syftet med den. 

Intervjupersonerna fick fråga fritt om min undersökning och de som ville kunde även 

ta del av frågeformuläret både innan och under intervjun. Samtidigt som jag ville 

uppnå en avslappnad och förtroendefull stämning med alla kort på bordet, åstadkom 

medgivandeblanketten samt mitt akademiska syfte en nervositet bland 

intervjupersonerna. Det bör påpekas att intervjuerna utgick från ett bestämt tema som 

de intervjuade blev informerade om på förhand, vilket förmodligen också i viss mån 

styrde intervjupersonernas svar. 

Min första intervju ägde rum den 23.10.2017 på Eskilsö, i Närpes. Intervjupersonen 

var en pensionerad farledsmästare. Den här intervjun var min första och min egen 

nervositet märks i mitt onödiga pratande på ljudbandet. Intervjupersonens svar var 

korta och det visade sig vara oväntat svårt att få fram berättelser. Teman som han 

berättade mest om var hans jobb, fiske, båtfärder och barndomsminnen. Efter 

intervjun satt vi en god stund och pratade tillsammans med intervjupersonens son. 

Det märktes tydligt att stämningen lättat efter att jag stängt av inspelningsapparaten. 
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Min andra intervju ägde rum samma dag i Kaskö, med en fiskare och turistföretagare 

som ordnar båtturer och övernattningsmöjligheter på Sälgrund. Vi satt oss ned i 

matsalen medan intervjupersonens fru pysslade i köket. Intervjupersonen berättade 

om sin barndom, fiske och sitt jobb inom turistbranschen som han trivs med. 

Intervjun gick bra och intervjupersonen berättade ivrigt. Men under intervjun märkte 

jag ett oväntat problem, jag började nämligen blanda med intervjuerna, eller närmare 

sagt de frågor jag ställt och inte ställt då jag bara haft en timmes paus mellan 

intervjuerna. 

Min tredje intervjuperson var en pensionerad fiskare. Så direkt efter min andra 

intervju begav jag mig till nästa intervjuperson på Eskilsö. Då jag kom in i huset 

hade intervjupersonen just ätit och hans flickvän var i köket med honom. Jag visste 

att han var en bra berättare som kan skoja om lite vad som helst. Han blev trots allt 

lite nervös då intervjuapparaten ställdes på bordet. Men då han väl kom igång så 

berättade och berättade han. Han hade många berättelser om Nordatlanten och deras 

fiskefärder dit. Flickvännen tog fram ett fotoalbum som hjälpte honom att komma 

ihåg. Vi började bläddra i albumet och samtidigt som berättelserna konkretiserades i 

bilder blev det väldigt svårt att hålla sig till frågorna. Intervjun blev lång och han 

berättade allt från minnen från stora fiskefångster, gånger det brunnit på båten och 

Estonias öde till barndomsminnen. Jag glömde att stänga av intervjuapparaten då 

frågorna ställts, vilket egentligen var en tur för flickvännen berättade i korthet vad 

hon ansåg om havet och poängterade utflykterna och det visuella. Likadant fick jag 

med det som mina tidigare informanter också frågat mig, men först efter att 

intervjuapparaten stängts av, nämligen vem av öborna och vännerna som fått fisk, 

hur mycket och var. Intresset för fisket och nyfikenheten för de andra fiskarnas 

fångster var stor. 

Den 27.10.2017 kom jag hem till intervjupersonen i Benvik, i Närpes. Jag var 

speciellt intresserad av honom som fritidsdykare, men visste att även att han fiskar 

och spenderar mycket av sin tid vid havet och stugan. Under intervjun var han 

avslappnad och glad och hans berättande fylldes av skratt. Han berättade en hel del 

om dykning där speciellt utlandsresor till klara varma vatten gett goda minnen. Men 

också yrkesfiske, stuga och båtliv togs upp. Havet var en väldigt självklar del av hans 

liv, men han menade att han kom in på yrkesfiskarbanan tack vare en vän. Första 

turen ombord som arbetskraft på trålare hade han varit med om redan som sexton-
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sjutton åring. Han visste också att jag skulle intervjua en av hans vänner efter honom. 

De hade jagat älg tillsammans tidigare under veckan och diskuterat de kommande 

intervjuerna. 

Sedan körde jag vidare mot Kalax, Närpes och nästa intervjuperson. 

Intervjupersonen var märkbart glad att jag ville intervjua honom och han hade 

mycket att berätta. Han är en mångsysslare och han poängterade att han kommit i 

kontakt med havet framför allt tack vare eget intresse. Han framhävde också att hans 

föräldrar aldrig varit speciellt intresserade av hav eller båtliv men att han av någon 

anledning redan som ung fann ett stort intresse för det och framför allt båtbygge. Jag 

var främst intresserad av honom som fritidsdykare men han hade mycket andra 

relationer till havet. Han nämnde bl.a. stugan, båten, fisket, säljakten och polisyrket 

som viktiga relationer till havet. Han tog upp exempelvis räddningsdyk och 

eftersökningar angående polisyrket. Båtutflykter med familjen gavs också mycket 

plats och hela familjen verkade ha havet som en gemensam hobby. Båtlivet och 

utflykterna var något som fortfarande förenade familjen trots att barnen nu flyttat och 

bildat egna familjer. Han var mycket intresserad av jakt och under intervjun 

behandlades speciellt säljakten som innefattade långa båtturer upp i kvarken. Han 

Varmare och sämre isvintrar orsakar mindre fångster och svårigheter att idka hobbyn 

i dagsläget menade han. Efter intervjun pratade vi en hel del om dykning och 

dykarklubben vi båda är delaktiga i. Jag fick också veta att han som bäst håller på att 

sammanställa en bok om hans säljaktsfärder. 

Den 28.10.2017 kom min nästa intervjuperson hem till mig. Hon var ganska skeptisk 

till att delta i en intervju. Hon ville titta på frågorna en god stund och först göra 

intervjun och sedan se om hon ville ge sitt namn på medgivande blanketten. Hon är 

från Kaskö, hon har jobbat i hamnen i Kaskö, hennes make har varit lots, hennes son 

är sjöman och de har haft en familjefirma som ordnat båtutflykter till bl.a. Sälgrund. 

Det här gjorde att hon hade en mångfasetterad och för mig väldigt intressant relation 

till havet. Hon berättade mycket om sitt jobb och sin familj. Hon berättade även om 

barndomen och resor till stugan. Efter intervjun var hon mycket glad och nöjd och 

skrev gladeligen på medgivande blanketten. 

Samma kväll gjorde jag ytterligare en intervju, den här gången återigen med en 

fiskare. Då jag kom in på hans gård råkade han samtidigt själv komma hem. Han 
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hade varit på älgjakt så han plockade ut gevär och annan utrustning ur bilen. Vi gick 

in i huset och möttes där av två glada hundar och intervjupersonens fru som satt i 

vardagsrummet djupt försjunken i en bok. Vi kom snabbt igång med intervjun och 

hundarna skuttade ivrigt omkring oss hela tiden. Intervjupersonen berättade mycket 

om yrkesfisket. Många av mina andra intervjupersoner hade jobbat på trålare som 

varit i hans familjs ägo, vilket gjorde det intressant att höra olika aspekter av 

fiskeresorna. Speciellt gången då det tänkte gå riktigt dåligt etsade sig fast i mitt 

minne. Han berättade om hur en del av manskapet, bl.a. hans bror föll över bord då 

en stor våg sköljde över trålaren. Som tur slutade det ändå lyckligt. Precis som de 

andra fiskarna jag intervjuat tidigare, var också han missnöjd över dagsläget och 

bekymrad över framtiden inom yrkesfisket. Livet som fiskare är inte det samma som 

förr och frustrationen över bestämmelser och lagar är stor, liksom över 

myndigheterna som genomför dem. Sälen och skarven nämndes också som orsaker 

till sämre fångster.  

Senare på kvällen fick jag besök av ytterligare en intervjuperson, en kvinna i tjugo 

års ålder. Vi har båda växt upp på Eskilsö och känner varandra, så intervjun blev 

vänskaplig och avslappnad. Genom intervjun med henne fick jag också in en yngre 

persons förhållande till havet. Hennes pappa är yrkesfiskare vilket gjort att hon också 

varit ute på fiskefärder tillsammans med honom. Hon framhöll det visuella och 

avslappnande med havet. Havet känns som hem för henne förklarade hon. I 

synnerhet då hon flyttat längre bort för att studera har hon fått en ny form av 

uppskattning av havet. Hennes berättande var något romantiserat i motsats till de 

tidigare intervjupersonerna. Hon berättade särskilt mycket om fiskefärder, 

barndomsminnen och båtutflykter med familj och släkt till Höga kusten i Sverige. 

29.10.2017 intervjuade jag en pensionerad lotskutterförare som är uppvuxen på 

Eskilsö. Jag visste att han älskar att berätta och intervjun blev som väntat lång. Han 

berättade om sin barndom som han spenderat på Eskilsö och lotsstationer där hans 

pappa jobbat. Han berättade också mycket om sin tid ute till havs som 

fartygselektriker. Men också tiden som lotskutterförare i Kaskö var viktig för honom. 

Han berättade om gånger vilket varit nära ögat, men även om gånger då det faktiskt 

slutat illa. Båtliv och fiske var också viktiga i hans relation till havet. Han beskrev 

sinnesupplevelser och känslor som har att göra med minnen i anknytning till havet. 

Naturen och det vackra var viktigt för honom, helt enkelt i form av rekreation. 
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30.10.2017 intervjuade jag min sista intervjuperson. Hon var född i Sverige men hon 

hade bott en stor del av sin barndom i Kaskö och sedan flyttat till Eskilsö då hon gift 

sig med sin man som är uppvuxen på ön. Hon ville förbereda sig för intervjun så jag 

gav henne frågorna redan någon dag innan, vilket gjorde att hon till och med skrivit 

ner sådant hon ville ta upp. Det här gjorde att jag knappt behövde ställa någon fråga 

utan bara låta henne berätta. Hon berättade mycket om sin barndom då hon pilkat och 

gått i simskola, men också hur hon genom sin man som fiskar och jobbar som 

lotskutterförare fått en större relation till havet. Hon var också mycket intresserad av 

miljöfrågor och bekymrad över dagsläget. Hon poängterade i motsats till de andra 

intervjupersonerna att hon hellre håller sig på land än på havet, hon njuter alltså 

snarare av att se på havet än att vara ute i båt. Isen såg hon som en stor lättnad 

eftersom det möjliggör en lättare och snabbare rutt till och från jobbet i Kaskö. Hon 

tog kontakt med mig efter intervjun för att tillägga något hon glömt berätta om, 

nämligen hur det var att ha småbarn i närheten av havet, d.v.s. den osäkerhet och den 

rädsla som fanns där innan barnen blivit lite äldre och lärt sig simma. Hon menade 

att hon hela tiden förut hade varit på sin vakt och menade att lättnaden varit stor då 

barnen blivit äldre. 

 

6 Havet som fara och vardag 
 

6.1. Att skapa förståelse 

 

I en kvalitativ undersökning strävar jag efter att problematisera min egen närvaro och 

presentera mitt material på ett konkret och omsorgsfullt sätt.  Analysen strävar alltså 

i första hand efter förståelse. (Marander-Eklund 2004: 15, 107) Alla tolkar en 

undersökning i första hand genom sig själv och den slutliga bilden av verkligheten 

blir därmed ett resultat av förutom själva undersökningen, av personen själv och 

personens kulturella och sociala preferenser. Därmed kan man påstå att en helt 

objektiv tolkning aldrig kan nås. (Johansson 2005). Tolkning i vetenskapliga 

sammanhang förknippas traditionellt med den så kallade hermeneutiska 

forskningstraditionen (Johansson 2005: 27) där ”förståelse av delen förutsätter en 

förståelse för helheten” (Molander 2003). Forskarens subjektivitet styr därmed hela 
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forskningsprocessen och blir då en oundviklig del av tolkningen, därför är 

medvetenhet om sin position gentemot sitt material och sin undersökning en viktig 

del av arbetsprocessen. (Johansson 2005: 28–29) Denna form av ofullkomlig 

objektivitet ska jag inte se som ett hinder eller ett problem utan som en naturlig del 

av en djupare förståelse. I avhandlingen i fråga påverkar min egen närhet till temat 

och intervjupersonerna i hög grad, men genom min medvetenhet om relationen kan 

jag genomföra en mera tillförlitlig undersökning. 

Självreflexivitet handlar om forskarens medvetenhet om sig själv gentemot sitt 

forskningsmaterial. Forskaren är ständigt med och skapar det material som 

analyseras. I grunden är alltså alla försök att presentera levnadsförhållanden och 

samhällen formade av den representerande personens kulturella, personliga, 

historiska, ideologiska och språkliga förutsättningar. Genom att se på 

intervjuprocessen som en kunskapsskapande dialog tar jag alltså en självreflexiv 

ställning och medger att jag är en del av materialet. Desto mera jag accepterar 

konsekvenserna av min inverkan på materialet samt tar ett reflexivt steg tillbaka och 

kritiskt granskar de egna värderingarna, kan jag analysera materialet i ljuset av en 

subjektiv medvetenhet. Då jag inser att jag är en del av materialet blir 

undersökningen inte en självcentrerad produkt utan en ömsesidighetsprocess. (jfr 

Klein i Silvén-Garnet 1995: 37–38). 

Jag har valt att dela in avhandlingens analys i två huvudkapitel där tematiska 

motsatspar fått agera som huvudsakliga ingångar. Det här gör jag för att göra 

analysen mera överskådlig, men även för att påpeka de likheter och olikheter som går 

att finna, samt deras betydelser för de kulturella betydelser och betydelser som ligger 

latenta till materialet. Genom noggranna genomläsningar av materialet och ett 

kulturanalytiskt tillvägagångssätt fann jag genomgående motsatspar som bestod av 

det farliga havet och det vardagliga havet, samt det vackra havet och det fula havet 

som jag kontrasterar mot varandra. (Ehn & Löfgren 2001) Dessa teman var 

framträdande i berättelserna om havet och var även så pass olika att en kontrastering 

blev möjlig. 
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6.2 Det farliga havet 

 

Ett framstående tema i intervjuerna var berättelserna om det farliga havet. Det var ett 

tema som med andra ord ansågs berättarbart. Följande berättelses strukturella delar 

har gjorts mer överskådliga med hjälp av Labovs modell. Detta för att helt enkelt se 

på berättelsernas uppbyggnad men även för att få en möjlighet att studera och förstå 

innehållet i berättelserna som inte direkt är synliga för det analytiska ögat. Labovs 

strukturella delar innefattar sammanfattning (abstract), orientering (orientation), 

händelse (complicating action), evaluering (evaluation), resultat eller upplösning 

(result or resolution) och slutkläm (coda) (Labov 1977: 363, se också Johansson 

2007: 190–191). Modellen används här i undersökningen av nära ögat-berättelser i 

samband med upplevelser om havet. Här berättar en 60-årig manlig fiskare om ett 

barndomsminne i form av en nära ögat-berättelse. 

 

1. Sammanfattning 

& orientering: 

Och så var det ju då vi bodde dit ute på Åland då vi var 

på isflak en hel dag. 

2. Orientering: han R och jag for ut med isen. Skulle fånga uttrar. Och 

så hade vi två små pojkar med oss 

3. Händelse och så sa vi att de ska springa iland efter några pinnar 

och så for isen ut då, så kom de ut med en pinne 

(otydligt) så vi skulle få iland det, men det drog ut. Så 

kom de ut med två små kvistar så ropade vi att de 

skulle fara iland efter några längre kvistar.  

4. Evaluering Så tänkte jag att jag hoppar och skurrar sådär på 

vattnet. Men då blir ju han på isflaket ensam så jag blir 

där då i alla fall.  

5. Händelse & 

evaluering 

Då sa de att de skulle springa hem då och säga åt 

föräldrarna att vi e på isflak och kommer inte iland. Då 

sprang de hem. Det där var tio elva på morgonen. 

Klockan fyra fem tiden hittade de dem i lidret på 

kvällen. Då hade de gömt sig och hade varit rädda att 

gå och tala om det.  
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6. Evaluering Och vi var dit lång ute på, vågor (otydligt) var sådär 

stora ungefär. (han visar med händerna) 

7. Händelse & 

evaluering 

Började bryta sönder. Men då berättade de ju om vad 

det var frågan om då. Så då kom de ju med trålare och 

ekor och sjöbevakare och mamma var hos grannen där, 

de ringde från Enskär då […] De hade sett något på 

isflaken, men de såg bara en person, men han skulle ju 

simma iland han R och, sa jag att det ska han inte göra 

och så var han nog i vattnet, hade honom uppdragen på 

flaket och försökte hålla värmen i honom. 

8. Resultat & 

evaluering 

Kom ju sjöbevakarbåten så hårt så det svallade så vi 

tänkte falla till sjöss. 

9. Händelse & 

evaluering  

Det började ju vara litet det där isflaket till sist, det bröt 

ju sönder dit ut.  

10. Resultat & 

evaluering 

 Ja de fick ju upp oss, in i Sjöbevakarbåten och iland 

och så stod det fullt med folk där iland då vi kom, 

ambulanser och poliser och (otydligt) personer. Det var 

väl en och en halv kilometer hem då så for de ju med 

ambulans med honom till sjukhus. Han klarade nog sig 

men.  

11. Händelse Stannade nog ambulanser och poliser och allting och 

frågade om vi skulle ha skjuts. 

12. Evaluering Så sa jag nej hördu då ja har klarat mig såhär långt så 

går jag nog hem. 

13. Resultat hon var ju där och väntade så jag gick där med mamma 

då  

14. Evaluering hopfrusen som jag var. Tjugotvå grader kallt var det, 

där hela dagen och döden i vitögonen. 

15. Upplösning & 

evaluering 

kommer hem då så, in med fötterna i ugnen och, 

stövlarna var ju fastfrusna på fötterna och pappa kom 

hem där och så såg han på mig och så sa han det var en 

passlig hjärnpeng (läxa) sa han. Det var som inte något 
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annat. Tänkte att man får väl runt öronen då till men 

[…] 

16. Evaluering & 

slutkläm 

Det var ju en psykisk press att vara där på isflaket, bara 

se att dit kommer vi och så är det slutet […] Det var 

nog värsta nästan jag varit med om. Jag har nog varit 

med om mycket olyckor men det där var nog psykiskt 

besvärligt 

 

Genom att studera berättelsen genom Labovs strukturella modell kan jag studera hur 

en berättelse om havet formas, och de strukturella delar som blir viktiga i 

framförandet av en berättelse av det här slaget. Berättelsen som fiskaren väljer att 

återge innehåller alla de delar som enligt Labovs mening är viktiga för att 

definitionen av en bra berättelse ska uppfyllas. Ett tema som havet ger med andra ord 

upphov till nära ögat-berättelser. 

Berättelsen börjar med en sammanfattning som i korthet redogör vad berättelsen i det 

stora hela kommer att handla om ”Och så var det ju då vi bodde dit ute på Åland då 

vi var på isflak en hel dag” Redan här nämns platsen för händelsen. I den åtföljande 

orienteringen förklaras vem, vad och när ”han R och jag for ut med isen. Skulle 

fånga uttrar. Och så hade vi två små pojkar med oss”.  De här två informativa delarna 

åtföljs av själva händelseförloppet kryddat med evalueringar. Berättelsens resultat 

och upplösning kommer i slutet av berättelsen. Resultatet och upplösningen låter 

förstå hur berättelsens händelseförlopp slutar, vilket i nära ögat-berättelsernas fall är 

bra. Det hemska som kunde ha hänt hände inte, trots den stora spänningen.  

Slutklämmen markerar sedan berättelsens slut. 

 Berättelsen innehåller både intern och extern evaluering, d.v.s. värderingar och dessa 

förekommer under hela berättelsens gång med början från redogörelsen av 

händelseförloppet. T.ex. ”hopfrusen som jag var. Tjugotvå grader kallt var det, där 

hela dagen och döden i vitögonen” kan betraktas som extern evaluering. Citering av 

sig själv eller andra, repetition och skratt är exempel på interna evalueringar. Citering 

i berättelsen är t.ex. ”Så sa jag nej hördu då ja har klarat mig såhär långt så går jag 

nog hem”. Det är framför allt evalueringarna som gör berättelsen personlig. Genom 
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evalueringar kan berättaren poängtera det som denne anser viktigt eller värdefullt i 

berättelsen ”the point of the narrative”. (Labov 1977: 366) Genom noggranna 

fältanteckningar kan man påpeka påtagliga rörelser, som också är en typ av 

evaluering, som i det här fallet, då berättaren tog till sina händer för att visa hur stora 

vågorna var. (Marander-Eklund 2000: 153) 

Varför valde fiskaren att berätta den här berättelsen? Det finns många olika sätt att 

framföra en berättelse, detta eftersom framförandet mycket beror på vad berättaren 

vill framföra till lyssnaren. Exempelberättelsens berättarbarhet styrs av berättelsens 

poäng och berättelsepoängen kommer framförallt fram i form av att berättaren vill 

återge någon form av händelse. Ytpoängen utgörs i första hand av att återge en 

spännande upplevelse som är underhållande och som i det här fallet är en nära ögat-

upplevelse. Även berättelsens teman i form av havet och barndomen blir en del av 

ytpoängen eftersom det är teman som frågas efter och som berättaren vet att 

lyssnaren är intresserad av. Det kommer fram flera underliggande poäng och framför 

allt berättarpoängen är närvarande i fiskarens barndomsberättelse. Berättarens 

prestation och han sätt att utmana landskapet ligger i fokus. Men även att lyckas och 

det lyckliga slutet är en viktig del av nära ögat-berättelsen. Det lyckliga slutet är 

något som Viveka Adelswärd menar är ett kulturellt styrt sätt att avsluta en 

berättelse, nämligen ett så kallat amerikaniserat berättande. (Adelswärd 1996: 45–

47).  

Berättarens prestation kommer fram i form berättarpoängen som utgörs av hjältemod, 

kunskap och kamratskap ”Så tänkte jag att jag hoppar och skurrar sådär på vattnet. 

Men då lämnar ju han på isflaket ensam så jag lämnar där då i alla fall”. Berättaren 

ger också sig själv rollen som den beskyddande som råder sin vän och tar hand om 

honom ”han skulle ju simma iland han R och, sa jag att det ska han inte göra och så 

var han nog i vattnet, hade honom uppdragen på flaket och försökte hålla värmen i 

honom”. karaktärsdrag som mod, kunskap och kamratskap kan ses som viktiga 

underliggande poäng i berättelsen. Berättaren ger sig själv rollen som den goda 

kamraten med både kunskap och kapabilitet att behålla lugnet. Att prestera och sedan 

lyckas hör ihop med det som Adelswärd beskriver som det manliga berättandet där 

manlig tillhörighet som vilar på den egna kompetensen inom ett manligt fält ligger i 
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fokus. (Adelswärd 1996: 39–40) Att stå emot och våga utmana landskapet är också 

en form av underliggande poäng. 

Berättelsens landskap som utgörs av havet är en form av ytpoäng som vid en närmare 

analys ger ifrån sig flera underliggande poäng. Landskapet är en spegel med hjälp av 

vilken berättaren identifierar och formar sig själv (jfr Saltzman & Svensson 1997). 

När barndomsminnet relateras till landskapet i form av Ålands skärgård och ett isflak 

omringat av vatten, förstärks minnets och landskapets innebörd. Berättaren bygger 

upp barndomens landskap genom berättelsen och ser på det genom sina minnen som 

påverkas av nuet. (Halldén 2014) 

Genom berättelsen får lyssnaren ett grepp om ett landskap som sedan tolkas och 

byggs upp enligt den kulturella kontext som berättelsen framförs inom. Genom 

berättelsen om ett barndomens hav rör sig berättaren i ett landskap som varit och 

därmed i historien (jfr Saltzman & Svensson 1997). Landskapet som berättaren 

beskriver är farligt. Det är havet och isflaket, d.v.s. landskapet som ligger som grund 

till händelseförloppet och faran. Havet förvandlas från lekplats till fiende i början av 

berättelsen vilket ger en kontrastering och en liminalitet till landskapet i form av 

övergången från det trygga till det farliga. Det är pojkarna mot havet med det 

opålitliga och trånga isflaket som skiljer dem från en säker död. Landskapet är ändå 

något som inte går att påverka, det är agerandet till följd av förhållandena som blir 

det viktiga (jfr Rosenström 1996). Berättaren ställer också isflaket mot vattnet och 

formar kontrasteringar som innebär fara och trygghet, isolation och öppenhet, 

instängdhet och frihet vilket åter beskriver landskapets liminalitet (Ronström 2016). 

Isflaket och isen är element som dyker upp gång på gång då skärgård och hav 

behandlas. Det är en naturlig del av den vintriga skärgårdsmiljön. Ofta behandlas 

isen i samband med fara, men den kan också ses som något vackert och då beundras 

landskapet framförallt visuellt. En av intervjupersonerna säger t.ex. så här: 

det är nog så fint också att vara ute på isarna, på vårisarna. Då solen 

börjar värma om dagarna och man får vara där på isen. Det där ljuset är 

så speciellt dit ute. (SLS, ÖTA 332) 

Det är isen, ljuset och våren som upplevs som något vackert. Här berättar inte 

intervjupersonen om ett isflak utan om isen som en större helhet, ett fenomen. Ett 
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liknande exempel på den vackra men även farliga isen ger en pensionerad 

lotskutterförare som behandlar isen som en av de bästa delarna med hans yrke.  

våren, vårisen, ja nå smällkall vinter också ute i isen. När solen glittrar 

när det blir riktigt sådan, ja det glittrar så fint som det skulle vara fullt 

av diamanter på. Is och frost och rim det är fint. Och så sådana där is 

nätter, ute i havsisen då det är fullmåne. Det är fint, det börjar glittra då 

också. Det är speciella vyer. Man ser skuggor utav is-formationer, 

sådana som är högre upp. Pressas is och isflak som står på kanter. Så 

där kör vi med lotskutter då. Och är det riktigt grov is så kör vi med 

hydrokopter. Och för länge sedan då jag började jobba så körde vi med 

snöskoter, vi gick ut ibland och vi skidade ut. Men det var farliga saker 

för ibland så kunde de bli breda sprickor och så var det snöyra och det 

drev. Men vi körde aldrig ner någon gång, jag var inte med och körde 

igenom. Och ingen omkom. (SLS, ÖTA 332) 

I lotskutterförarens berättelse nämns också våren som en viktig faktor för det vackra, 

men även den kalla vintern ges utrymme. Isen ses alltså som speciellt vacker under 

vissa väderförhållanden. Solen och månens strålar möjliggör den dess egenskaper 

som ett visuellt tilltalande landskap. Men intervjupersonen nämner också det farliga 

med sprickor, snöyra och dålig sikt som är kontraster till det vackra och trygga 

landskapet. Berättaren ger alltså olika egenskaper och funktioner till landskapet i 

berättelsen vilket bygger upp ett liminalt landskap.  

Dessa exempel på berättande om isen ger en tudelad och kontrasterande bild av isen 

som både vacker och farlig. Intervjupersonen beskriver vistelsen på isen på 

arbetsuppdrag inom lotsväsendet som ”farliga saker” vilket är en tydlig evaluering. 

Isens liminalitet, eller gränsöverskridande karaktär syns konkret i dess rent fysiskt 

föränderliga form. Isen är vatten som bytt form till is och gått från ett element i 

landskapet till ett annat och därmed bytt egenskaper och konnotationer. Men isen 

byter också form beroende på människans relation till den och blir ett beskrivande 

verktyg i berättelsen. 

Vidare kan man diskutera isflakets kulturellt laddade betydelser. Klinkmann ser 

isflaket som en symbol för finlandssvenskhet och förknippar det med känslor som 

klaustrofobiskt och obehagligt (Klinkmann 2011). Fiskarens barndomsberättelse är 
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också nära förknippad med obehag. Isflaket kan i enlighet med detta ses som en 

kulturellt kodad plats, d.v.s. ett topos som både är trångt, litet, smältande och fritt 

seglande (jfr Klinkmann 2011: 298–299) Ronström skriver hur man i t.ex. geografin 

definierar öar avgörande efter avgränsbarhet, form och skala. Det är perspektivet som 

definierar landskapet och i detta fall isflaket. (Ronström 2016) 

Kulturella tolkningssätt varierar från kultur till kultur (Adelswärd 1996: 41–42) 

Avgränsningen av t.ex. ön görs av två radikalt olikartade element då land är det som 

ön består av men det är vattnet som möjliggör den dess mening och kulturella 

betydelse. I den analyserade berättelsens fall blir isflaket ön som fylls med latenta 

betydelser. Vatten kan ses som livgivare, moder och inramning, men får i berättelsen 

stå för kaos, fara och osäkerhet. (Ronström 2016) Is och vatten bildar ett av 

öighetens karaktärsdrag, nämligen ett liminalt i landskap. Is och vatten genererar den 

karakteristiska ambivalens som präglar våra sätt att representera och uppfatta något 

avskilt och litet i samklang med en större helhet. Isflaket blir genom dess liminaliet 

och dess avgränsbarhet till något öat, och pojkarna blir dess passagerare, helt 

utelämnade och beroende av havet. (Jfr Ronström 2016) Det är kylan i samklang 

med vattnet som ligger som grund till landskapets uppbyggnad som sedan ger ifrån 

sig en nära ögat-berättelse. En annan vinkel på isens och öns föränderliga ställning 

som landskap ger en kvinnlig öbo i 50-års ålder. 

då vi bor vid stranden och det är härligt att titta på havet, vågorna det är 

som meditativt och lugnande och på vintern kommer jag att tänka på 

frihet då isen håller så kan man, kommer man över isen, men ibland då 

så om inte färjan går, det har hänt någon gång, så kan det kännas förstås 

lite fängslande som man skulle vara fången om man inte har en båt att 

komma med över sundet med. Då man bor på en ö så är det viktigt att 

komma över. Att nu då färjan går över sundet så är det nog lättare men 

någon gång hände det sig att färjan inte gick på nätterna till exempel så 

då kände man sig lite som isolerad. (SLS ÖTA 332) 

Här fungerar isen som en sammanlänkande faktor. Istället för att avgränsa och stänga 

in kan den alltså binda samman större helheter och till och med ge en känsla av 

frihet. Det är vattnet runt ön som gör ön, vattnet är fridfullt men även något som 

fångar in öbon och blir till något lite hotfullt. Färjan ses som en viktig förbindelse till 
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fastlandet, det är något av människan skapat som utmanar landskapet och dess 

avgränsande faktorer. Berättelserna är ett exempel på hur man gör landskapet och 

landskapet gör en. Isen finns där, men kvinnan gör isen som landskap till en bro som 

kan sammankopplas till frihet. Det här kan sättas i kontrast till fiskarens 

barndomsberättelse som ger isen egenskapen som något isolerande och farligt. 

En annan, men något annorlunda nära ögat-berättelse om havets och isens fara ger en 

pensionerad polis och fritidsdykare i 60-års ålder. Berättelsen handlar om ett dyk 

under svåra förhållanden. Jag väljer att ge även denna berättelse Labovs strukturella 

indelning för att underlätta analysen. 

1. Sammanfattning Sedan något som jag minns. Något lite som kanske, om vi 

kallar nära till, eller sådana svårare dykningar så är sådana 

som har etsat sig in.      

2. Orientering Band annat minns jag då det var några fiskebåtar som 

förliste i Nämpnäs, nej de brann två stycken. Så var det. 

Och då skulle de bärgas och det var vinter så det var ju is 

då och så var det förstås lite smält eller lite öppet 

runtomkring  

3. Evaluering Men det var ju inte mycket det.  

4. Händelse Och då ska det ju läggas i linor i dem och så ska det ju 

plockas upp saker som har fallit av som var på botten och 

dylikt. Och plötsligt var man under isen. Då man skulle gå 

upp så hade man isen över sig och inte riktigt visste var 

man var. 

5. Evaluering Det var ganska obehagligt 

6. Händelse & 

evaluering 

Men då visste jag ju att det inte var så långt till öppet 

vatten. Så jag visste ju vilken riktning jag skulle simma så 

kommer jag ut till öppet vatten. Där det verkligen var 

öppet, ute i havet, det var ju som vid inloppet till 

Nämpnäs i fiskehamnen. Men så kom jag ju och å såg jag 

att det var muddrat. För man kunde inte använda några 

säkerhetslinor där 

7. Evaluering för det var så mycket bråte att det hade varit för farligt, 

linor hade kommit att fastna. 

8. Resultat & 

Upplösning 

 Men då såg jag att det var muddrat och så visste jag att 

nu är jag precis andra sidan kajen. Så nu får jag simma 

andra vägen så kommer jag upp i hålet. Och det gjorde 

jag. 

9. Slutkläm Så det är sådant som har etsat sig in 
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Detta är också en nära ögat-berättelse uppbyggd på samma sätt som det tidigare 

exemplet om barndomens farliga hav. Berättelsen har de saker som enligt Labov är 

nödvändiga för att åstadkomma en nära ögat-berättelse. Berättaren börjar med att 

rentav definiera händelsen som en ”nära till” händelse, vilket direkt sätter vissa 

förväntningar på berättelsen. Orienteringen och sammanfattningen är förklarande och 

långa medan själva händelseförloppet ganska kort med några enstaka, men tydliga 

externa evalueringar såsom obehagligt och farligt. Nära ögat-berättelser uppstår och 

kan alltså ses som värda att berätta i samband med berättelser om dykning. 

En intervju och en berättelse styrs av intervjukontexten och de kulturella preferenser 

som omger de deltagande (Adelswärd 1996). I det här fallet då både den intervjuade 

och intervjuaren sysslar med fritidsdykning i samma dykarklubb betyder det bl.a. att 

berättaren tar det som självklart att mottagaren förstår vad han menar med t.ex. 

Nämpnäs, muddring och säkerhetslina. Men också det farliga i situationen, att alltså 

tappa bort sig under isen och drunkna hålls som något outtalat och underförstått. 

Berättelsens poäng är i första hand att återge en spännande berättelse om ett tema 

som lyssnaren är intresserad av att höra. Temat hav och dykningsminnen är alltså 

båda en form av ytpoäng. Men en underliggande poäng är hur det i berättelsen 

öppnas ett nytt och främmande landskap, nämligen dykarens värld. Ett outforskat 

område för många och en vinkel på havet som inte är så påtaglig i de flesta 

berättelser om havet. Då berättelserna går under havsytan är det som att ta en titt på 

myntets andra sida. Berättaren är redan i vattnet, och det är så det ska vara, men 

farosituationen uppstår då dykaren tappar bort sig och isen håller honom från ytan. 

Han tappar med andra ord kontrollen över landskapet och sin position i landskapet. 

Isen som först ses som en utmaning blir en isolerande faktor, en vägg mot ytan och 

säkerheten. Återigen fungerar isen som det som isolerar och håller isär. Men det är 

också isen som överhuvudtaget ger upphov till faran och nära ögat-berättelsen. 

Landskapet med isen och vattnet ligger med andra ord som grund till berättelsen och 

är också en berättelsepoäng. 

Vattnet under ytan är en form av ett kulturellt laddat landskap, ett topos (jfr 

Klinkmann 2011: 298–299). Det är också ett topos som ofta förknippas med det 

främmande och mystiska. Rosie Benyon påstår i sin artikel i BBC att havet rentav är 

ett av de mest outforskade landskapen på vår planet och att vi exempelvis vet mer om 
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yttre rymden än om havets botten (Benyon u.å.). Havsbotten kan på grund av vår 

bristfälliga kunskap om den påstås vara ett topos som i hög grad styrs av de 

berättelser som anknyter till den. Då världen under ytan är så obekant för människan 

är det berättelserna som i hög grad bygger upp vår bild av landskapet och bildar våra 

”islands of the mind” (Ronström 2016) som i detta fall är öar av uppfattningar och 

värderingar om landskapsfragment under ytan. Men samtidigt kan jag påpeka att det i 

mitt insamlade material finns färre berättelser om undervattenslandskapet än om 

landskapet ovanpå ytan. Men det intressanta går att finna i faktumet att även om få 

av intervjupersoner gav mig direkta berättelser som innefattade att omslutas av 

undervattenslandskapet, fyllde de ändå landskapet under ytan indirekt med olika 

betydelser, som i dessa ovanstående exempel där undervattenslandskapet gavs 

konnotationer som något farligt och som ett ställe där människan inte hörde hemma. 

Carl-Herman Tilhagen menar att berättelser om människor som kommer i kontakt 

med det som finns under ytan ofta är kantade av äventyr och fara, men att vi 

beroende på förhållanden till havet genom tid och rum också kan se mycket 

olikartade berättelser. Sjömäns berättelser om t.ex. stora ormar och jättebläckfiskar 

ger en bild av ett hotfullt hav (Tillhagen 1997: 212–214) medan berättelser om 

lyckade fiskefärder och rikedomar ger en bild av ett givmilt och ”gott” hav. Här kan 

tas exempel på gånger då sjömän fått besöka havsfrun i hennes boning på havsbotten 

och mötts av både lyx och rikedomar (Hoffman 2006: 7–10). 

Då människan konstruerar ett landskap fylls det av betydelser och beståndsdelar som 

har sina givna platser. Då t.ex. människans plats finns på stranden finns fiskens plats 

i vattnet, och det är så det förväntas vara. Om någon av dessa aktörer går över sina 

givna gränser skapar det en ängslighet och en känsla av ”out of place”. Men denna 

gränsöverskridning är också en form av utmaning av ordningen. (Cresswell 2015: 

253).  Då dykaren går över gränsen till fiskens landskap, alltså ner i 

undervattensvärlden tar han en ny form av landskap i besittning och blir en del av 

den. Gränsöverskridningen är en utmaning av landskapet som sedan bestraffas med 

en farosituation. 

Människan konstruerar gränser som ska dela in allt från länder och landskap till 

människor och kulturer. Vi vill nå klarhet genom gränserna och känna tillhörighet till 

någon grupp eller plats. Men gränsdragningar är mera komplicerade än detta då man 
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studerar de betydelser vi lägger till dem, detta visar bl.a. alla omdebatterade och 

oroliga gränser mellan olika länder. Anss i Paasi skriver bl.a. så här om gränser 

”Instead of seeing them merely as fixed lines, borders are now also seen as social 

processes, practices, discourses, knowledge, narratives, symbols and institutions.” 

(Paasi 2014) Det här liknar gränsen som isen bildar. Den skiljer dykaren från ytan, 

men fylls genom berättelsen med olika värderande betydelser som en gräns mellan 

vatten och luft men även som en gräns mellan dykarens plats i landskapet och 

undervattensvärlden. Jag behandlar gränsöverskridningarna mera djupgående i 

kapitel 7.2. 

Agerandet till följd av landskapets premisser är en form av berättarpoäng. 

Berättarpoängen framhäver en tuff dykare som håller huvudet kallt och innehar den 

kunskap som behövs. Han är alert och noga och låter sig inte skrämmas upp av 

situationen. Agerandet till följd av förhållandena och kunskapen inom ett manligt fält 

ges alltså utrymme (jfr Adelswärd 1996). Dykning kan ses som ett manligt fält 

eftersom andelen manliga dykare ofta överskrider andelen kvinnliga (Denny 2017). 

Dykaren återger alltså händelsen genom något som Adelswärd skulle kalla ett 

manligt sätt att berätta en berättelse (Adelswärd 1996). Genom denna berättelse 

beskrivs havet som något tudelat i form av den värld som finns ovanför ytan och den 

som finns gömd under ytan, d.v.s. det synliga och det osynliga som genom ett dyk 

blir synligt. Kontrasteringen och landskapets liminalitet i berättelsen är tydlig då 

havsytan eller i detta fall berättelsens is, gör en gränsdragning mellan två delar som 

behövs för att bygga upp det farliga havslandskapet. 

En annan, men en mera komisk nära ögat-berättelse berättas av en 60-årig fiskare om 

en spännande händelse ute på Atlanten. 

1. Sammanfattning Ja det kommer nog riktiga duschar, det kunde bryta 

mitt på halva masten ibland.  

2. Orientering & 

evaluering 

Och en gång kom det en riktigt stor. 

3. Händelse & 

evaluering 

J ropade att vi ska ta i oss, att nu kommer en (våg) 

och så minns jag bara då jag såg att den kom dit 

uppifrån och så tog jag tag i rören under läskyddet 

(visar med händerna hur han tar tag i ett osynligt rör 
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i luften) och så flöt jag upp under. Jag såg Biffen 

som stod bredvid och han Lindström som bara 

försvann. Jag tog i läskyddet och flöt upp under så 

jag visste inte om läskyddet och jag var i vattnet 

eller om vi var kvar på båten då jag stod där.  

4. Resultat & 

upplösning 

Och så for ju vattnet bort då så var jag kvar på båten. 

Biffen var försvunnen så jag visste inte var han var. 

Men då var han inkilad mellan vinschen. Och så 

kom han upp. 

5. Evaluering Så sa jag, hur gick det?  

6. Evaluering & 

slutkläm 

Vad fan tror du, känns som att bli överkörd av en 

långtradare sa han. 

 

Det här är en nära ögat-berättelse om havet med en komisk slutkläm. Ytpoängen är 

som i de tidigare berättelserna att återge en spännande händelse, vilket kommer fram 

i sättet att framföra berättelsen som en nära ögat-berättelse. Men även att återge en 

underhållande berättelse samt havet som tema är berättelsens ytpoäng. Som 

underliggande poäng fungerar kamratskapet samt den yrkeskunniga och modiga 

fiskaren. Fiskaren poängterar sin sociala sida och beskriver sig själv indirekt som en 

person med goda band till sina arbetskamrater. I berättelsen kan man också finna en 

liminalitet karakteristisk för öigheten, där båten står för tryggheten och havets vågor 

för faran. Båten och vattnet bildar alltså en dubbelsidighet likt ön och isflaket gör 

med vattnet (Ronström 2016). Det blir båten som står för det välbekanta och av 

människan åstadkomna och havet för den hotfulla naturen. Kontrasteringen mellan 

trygghet och fara är tydlig och det är det stormande havet och den stora vågen som 

sköljer in över båten som fungerar som beskrivningen av det farliga havet. 

Vädret och havet är något som människorna i berättelsen inte kan påverka, vilket gör 

att det åter är agerandet till följd av komplikationen som står i fokus. Männen klarar 

sig igen tack vare deras kunskap inom fältet, vilket som tidigare nämnt är nära 

sammanlänkat med det manliga berättandet där kunnande inom ett manligt fält ofta 

står i fokus (Adelswärd 1996).  Det är landskapet i form av havet som återigen står 

som grund för händelseförloppet. Männen står emot havets krafter genom styrka, 
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mod och yrkeskunskap, med andra ord utmanar de havet och vinner över den. 

Berättelsen kryddas med evalueringar i form av kroppsspråk, svordomar och citat. 

Citaten får särskilt stort utrymme i berättelsen och även som ett något komiskt inlägg 

i slutklämmen. Berättaren citerar både sig själv och sina arbetskamrater som alla har 

en roll i berättelsen. Berättarpoängen är att återge en bild av en modig och 

yrkeskunnig fiskare men också en god arbetskamrat. Det är den goda fiskaren som 

framhävs genom hela berättelsen. Fiskarnas relation till havet är tudelad, de ät ute på 

havet av fri vilja, men samtidigt kommer de inte undan stormen. Havet framställs 

som något mäktigt och farligt, men ändå inget ont. Från berättelserna kan man utläsa 

att lugn, mod, kamratskap, lättsamhet och yrkeskunnighet är några av de 

karaktärsdrag som gestaltar bilden av den goda fiskaren. 

Det farliga havet ger upphov till mycket berättelser vilket syns i det insamlade 

materialet. Spänning och fara är berättarbara teman och de står förstås för en 

framträdande poäng i berättelserna (Labov 2013). Hittills har nära öga-berättelser 

behandlats, men jag vill understryka att berättelser om det farliga havet också gav 

upphov till andra former av berättelser. Mitt intervjumaterial består exempelvis av 

berättelser som handlar om det farliga havet men som i motsats till nära ögat-

berättelserna handlar om hur det faktiskt slutat illa, men för någon annan än 

berättarna själva.  

Katastrofer och olyckor ger upphov till mycket berättelser (Kalmre 2009). Därför var 

det föga förvånande att en av mina intervjupersoner berättade om passagerarfartyget 

M/S Estonias förlisning den 27.9.1994 då havet fungerade som frågetema. Efter 

Estoniakatastrofen började berättelser förknippade med olyckan att spridas, och här 

kan man se likheter med berättandet om Titanic efter passagerarfartygets förlisning 

ungefär åttio år innan Estonia (Kalmre 2009). Även Bengt af Klintberg går in på det 

som han kallar ”Estoniasägner” då han räknar upp moderna vandringssägner, vilket 

visar på temats berättarbarhet. Klintberg definierar sägner som berättelser som ofta 

uppfattas vara sanna och som avslöjar latenta drag av främlingsoro samt en rädsla för 

utveckling (Klintberg 2005: 9, 32). På Estonias olycksnatt omkom största delen av 

passagerarna och besättningen ombord (852 människor rapporterades saknade), 

medan bara ett fåtal räddades och olyckan är därmed den värsta i Östersjöns historia, 

om man bortser från andra världskrigets fasor (Kalmre 2009). Det var med andra ord 

en händelse som ingen trodde skulle hända, men ändå hände (jfr Holmström et al. 
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u.å). Här berättar intervjupersonen om olycksnatten och hur nära olycksplatsen de 

varit med deras trålare men att de inte hade hört något nödutrop från 

kryssningsfartyget. 

Där då Estonia, på tal om Estonia där då det sjönk. Vi var bara två 

timmar därifrån där det sjönk men de drog inte något Mayday. För vi 

hade double watch på telefonen men de drog inte något Mayday på 

telefon. Jag tittade jag, då vi kom iland till Mariehamn då vi hade varit 

dit nere och fiskat. Så tittade jag, vi märker ju en gång i timmen 

positionen på var i är. Vi såg ju nog att de där färjorna hade vakten ett 

tag, så låg de där, så lyste de där färjorna, ja de var väl 16 mil ifrån oss 

ungefär. Så vi såg ju nog dem bra, hade tagit två timmar för oss att köra 

dit då. Och vi hade nog, då hade vi kommit med tre trålare och med 

5000 watts, sådana där stora 2000 watts lampor då vi lyser flera mil åt 

sidan och låg bredvid vattnet så vi hade, om vi hade fått upp en eller 

flera hundra plocka men. Vi var ju nära vattnet. Att om vi hade vetat 

om det hade vi farit dit med tre trålare så hade vi nog kunnat plocka 

upp många. Då jag vaknade på morgonen och hörde det där på radio, då 

jag tittade var vi varit. Sådär nära. Vad skulle de få på en stor färja som 

är tjugo meter hög. (SLS ÖTA 332) 

Många människor kommer ihåg olyckan och passagerarfartyget Estonia genom 

berättelser. Estonia-katastrofen följdes av något som kan beskrivas som en kollektiv- 

eller nationell sorg. En traumatisk händelse kan ge nationerna en kollektiv känsla av 

att sårbarheten i samhället ökat. Många gånger uppstår berättelser, fantasier och 

mytbildningar om en större traumatisk händelse. Många minns var de var och vad de 

gjorde när de fick reda på Estonias förlisning vilket också visar på hur djupt 

händelsen påverkade människor även om de inte hade någon personlig koppling till 

olyckan. (Näringsdepartementet: 1999) Min exempelberättelse berättad av fiskaren 

handlar om vad som hände och vad som kunde ha hänt. För det första skulle Estonia 

aldrig sjunka, men det gjorde fartyget. En vilja att gå tillbaka i tiden och göra saker 

annorlunda finns som en tydlig komponent i berättelsen. Berättelsen handlar om en 

händelse som slutat illa och istället för att fokusera på det hemska som kunde han 

hänt som i nära ögat-berättelserna, sätts fokus på det hemska som hände och det 
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möjliga men uteblivna räddningsuppdraget. En av berättelsens poäng är också att 

försöka förstå en traumatisk händelse och bearbeta det hända. Havets dubbelsidighet 

syns då berättaren kontrasterar sig själv i trygghet på trålaren med de drunknade på 

Estonia. Undervattensvärlden får återigen, även om något indirekt, stå för det farliga 

havslandskapet. 

En annan berättelse handlar om hur intervjupersonen var ute och fiskade med en 

trålare och råkade ut för en storm. Berättaren och hans arbetskamrater klarade sig 

med nöd och näppe medan havet tog en av fiskebåtarna i närheten. 

Ja den [masten] doppade nog, stod på styrhyttsväggen Jonna och jag på 

sidan så jag tänkte nog då tredje vågen kom då det skurrade ner i den 

där vågen så tänkte jag att nu far vi nog då men. Det var en annan båt 

som var där och den for ju. Eller vi var ju flera båtar men på den där 

Hulton så kom det en sjö bakifrån rätt under valbacken så att den kom 

aldrig upp mer. 1900 meter djupt så det var ju inte mycket att börja 

dragga där heller. […] Kom aldrig upp. Ja du vet inte, det var sådant 

väder där så vi såg ingenting heller […] Ja vi pratade nog med dem i 

Skagen före vi for ut, i Danmark, före vi for. Det var en ung pojke som 

var nitton år som var med den där båten och första resan och dit 

lämnade han. (SLS, ÖTA 332) 

Detta är en form av nära ögat-berättelse där något fasansfullt som kunde ha hänt inte 

hände åt intervjupersonen själv, men däremot hände det fasansfulla åt någon annan. 

Genom kontrasteringen i form av berättarens båt och den båt som försvann fås ett 

motsatspar i form av de som hade tur och de som hade otur. Berättelsens 

spänningshalt och allvar får också ett mervärde av det hemska och dramatiska som 

hände den andra båten. Landskapet beskrivs med väder, vågor och havsdjup som är 

de komponenter som behövs för att bygga upp ett farligt havslandskap och grunden 

för farosituationen och berättelsen. Undervattensvärlden fungerar åter som den 

farliga parten i landskapet och människans litenhet i landskapet är påtaglig. 

Havslandskapet som tar 19-åringens liv på hans första fisketur ger en bild av ett 

skoningslöst hav. 
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6.3 Det vardagliga havet  

 

Ehn och Löfgren menar att man kan finna det mest häpnadsväckande genom studier 

av det mest vardagliga och oansenliga. De anser att studier av vardagen ger oss 

möjligheten att studera kulturellt sprängstoff och dolda vanor och förhållningssätt. 

(Ehn och Löfgren 2012: 15) Vår blindhet för det bekanta anses som något som ska 

övervinnas. Men jag vill framhäva att det intressanta inte enbart ligger i det som 

lämnas oberättat utan det som istället berättas och framför allt varför. Hur 

konstruerar man en berättelse av ett till synes vardagligt havslandskap och gör 

vardagen därigenom synlig d.v.s. vad är det som gör att vardagens bubbla spricker 

och gör ett landskap berättarbart?  

Att berätta om vardagen är alltså en utmanande uppgift eftersom vardagen sällan ger 

upphov till direkta berättarbara händelser, alltså berättelser. Då jag frågade 

intervjupersonerna om deras arbete till sjöss var svaren ofta mycket korta och 

koncisa. Det fanns helt enkelt inte så mycket att berätta, vilket också nedanstående 

exempel av en pensionerad fiskare och farledsmästare visar. 

 Vad gör man på en trålare? Om du berättar för någon som inte alls 

skulle ha en vildaste aning om hur det går till. 

Ja inte gör man väl så mycket, man kör och söker fiskar och så sätter 

man ut trål och så tar man upp trål och så sorterar man fisk och så tar 

man upp trål igen och så kör man iland till sist. Och ut följande dag 

igen. (SLS, ÖTA 332) 

Polanyi Livia menar att en sådan här form av återgivning av ett händelseförlopp 

borde kallas för rapport (eng. report), d.v.s. en form av redovisning som återges på 

lyssnarens begäran. (Polanyi 1985: 12–13) William Labov skulle däremot kalla 

fiskarens exempelberättelse för en minimiberättelse, alltså en berättelse med minst 

två händelser i en tidsmässig ordning (Labov 1972: 363). Detta påvisar att 

definitionen av vad som anses vara en berättelse är fluktuerande. Ett annat liknande 

exempel berättar en pensionerad fiskare. 

Finns det någon särskild resa du kommer bra ihåg? Då ni var ute dit, 

ända ute på Atlanten? 
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Ja nog finns det mycket sådant 

Haha! Ja finns det något du skulle vilja berätta åt mig? 

Det är svårt att säga vad man ska berätta om men, det har varit mycket 

stormigt och så har det varit mycket fiskar och så har det varit lite 

fiskar och så har något gott sönder, och så har det brunnit och… (SLS, 

ÖTA 332) 

I dessa ovanstående exempel syns det tydligt att fiskarlivet och havslandskapet var 

en del av vardagen för männen. Den andra berättelsen innehåller värderingar som 

”mycket” och ”lite” men dessa värderingar säger inte lyssnaren särskilt mycket 

eftersom berättelsen i sig är så kort och snarare en uppräkning av teman än 

värderande uttryck. Intervjupersonerna visste med andra ord inte riktigt vad de skulle 

berätta om eller vilket tema som var berättarbart.  

Fiskaren räknar upp de saker som han tror har ett mervärde för lyssnaren; storm, 

fiskelycka, ingen fiskelycka, något som gått sönder och brand. Teman som alltså kan 

anses vara spännande eller viktiga eller helt enkelt utöver det vardagliga. Dessa 

exempel kan beskrivas som berättelser som blir till, alltså små början på berättelser 

som av någon anledning inte formas till egentliga berättelser. Detta kan bl.a. bero på 

att intervjupersonen inte känner att det finns plats för en berättelse om exemplen i 

fråga i intervjusituationen, eller att berättelsen om temat inte av någon anledning 

passar in i sammanhanget för intervjun. (jfr Koskinen-Koivisto 2013: 65) 

Då man berättar något vill man alltså framförallt återge något spännande och 

värdefullt vilket går emot att berätta om det alldagliga och vanliga. Rädslan för att 

berättelsens poäng ska saknas gör att människor sällan direkt berättar om det 

vardagliga. (Labov 2013) För mina intervjupersoner var havet framför allt vardag. 

Det vardagliga kommer tydligast fram i mitt insamlade material genom ett 

nostalgiskt berättande och i detta fall genom barndomsberättelser. Gunilla Halldén 

menar att barns upplevelser av natur är knutet till konkreta platser, smaker och 

dofter. Det är så barn upplever naturen, d.v.s. inte via själva begreppet natur utan 

som erfarenheter. (Halldén 2014) 
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Nostalgi kan förstås som en kulturell praktik genom vilken människor kan evaluera 

samtiden genom att kontrastera den mot en tid som varit. Nostalgiskt berättande om 

en förlorad tid speglar en längtan till ett föreställt lyckligt förflutet. (Koskinen-

Koivisto & Marander-Eklund 2014) Frykman och Löfgren menar att det nostalgiska 

tankesättet fått sin början på 1800-talet då borgerskapet började se den gångna tiden 

som något mystiskt och romantiskt, i jämförelse till detta kan man ta bondens 

tillbakablickande. Båda parterna använde historien för att legitimera handlingar i 

nuet, men bondens attityd bottnade i en traditionsbundenhet, eller med andra ord i en 

pragmatisk attityd till beprövad och säker kunskap. (Frykman & Löfgren 1979: 39) 

 

Vardagens landskap kan alltså påstås bli mera berättarbar genom nostalgiska minnen. 

Kanske för att en vuxens berättelse genom sitt eget barns upplevelser blir mer 

nyanserad och spännande. (jfr Halldén 2014) Genom barndomsminnen kan man se 

på vardagen och hemlandskapet genom ett nytt ljus. Barndomen är ett då som inte 

längre finns och är därför värd att berätta om och omkonstruera i berättelsen. Man 

kan förstås ifrågasätta om barndomsberättelser kan beskriva det vardagliga, men i 

avhandlingen väljer jag att se barndomsberättelserna som en form av lins som kan 

sättas på vardagen, och som ett verktyg med hjälp av vilken jag bättre kan förstå 

vardagens havslandskap. 

T.ex. skalden Runeberg ger en tudelad bild av havs- och kustlandskapet i form av det 

trygga och det vilda. Det blir det exotiska d.v.s. det vilda havslandskapet som ligger 

utanför Runebergs vardag som han hyllar och framför allt skriver om i sina dikter. En 

intressant tanke är att Runeberg kanske var något blind för sitt hemlandskaps 

skönhet, det som fanns närmast honom kändes alltså vardagligt och tråkigt och 

därmed inte värt att berätta om. (Huldén & Forsell: 1998, Klinkmann 2011). Liksom 

Runeberg gör vi alla detta i våra berättelser, vi utelämnar det gråa, tråkiga och 

färglösa och den tid och de platser som inte ger oss anmärkningsvärda ”wow 

upplevelser” (jfr Labov 2013). 

Gunilla Halldén skriver i sin artikel Barndomens skogar att en plats inverkar på 

människor genom att göra vissa aktiviteter och upplevelser möjliga. En plats får ofta 

en viss innebörd genom att den laddas med olika betydelser och känslor. Det kan 

uppstå en kärlek till platsen och den blir ett sätt att vara. Det här menar hon kan 
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studeras genom olika minnesmaterial som exempelvis intervjuer av äldre människor 

som beskriver sina barndomsminnen. (Halldén 2014: 140) Så här berättar t.ex. en av 

mina kvinnliga informanter i 50-års ålder om sin barndom. 

I Skaftung hade vi faster och hennes familj som hade en ö, Svartgrund. 

Dit var vi om somrarna på utflykt och lekte som barn med kusinerna. 

Roligaste leken var, då vi hade små träbåtar som var sådana enkla 

träbåtar som vi själva hade gjort eller om någon hade hjälpt lite, och så 

var det ett snöre i där fram och så en pinne som vi ledde dem runt hela 

ön, det var en liten ö. Det var roligt, det var berg, mycket berg och 

stenar och så var det varmt vatten att simma där då det var ett grunt 

sund. Kommer jag ihåg roliga lekar vi hade där, simmade och badade. 

(SLS, ÖTA 332) 

Informanten börjar med att förklara den rumsliga och sociala kontexten, samt tiden 

för händelsen.  Tid, rum, aktörer och plats är viktiga för berättelsens trovärdighet 

(Klintberg & Palmberg 2008). Förutom att fungera som ett av jordens grundelement i 

form av vatten, är havet en plats för lek och samvaro. Ön blir en samlingsplats för 

släktingar där rekreation i form av en sommarutflykt sätts i fokus. Miljön möjliggör 

vattennära lekar och det är lekfullheten och det roliga som lyser igenom hela 

berättelsen. Barnens lekfullhet och gemenskap blir en underliggande poäng i 

berättelsen i form av en berättarpoäng. De vuxna ges inte särskilt mycket utrymme i 

berättelsen, utan det är istället barnens upplevelse av landskapet genom leken som 

blir det viktiga (jfr Halldén 2014). Träbåtarna blir ett verktyg i processen att ta sig an 

landskapet och visar hur barnens uppfinningsrikedom och fantasi hjälper dem att ta 

över ett landskap. Det varma vattnet och det grunda sundet runt ön beskrivs, vilket 

ger en bild av ett tryggt hav. Vattnets egenskaper är viktiga att nämna vid 

beskrivningen av en havsmiljö, t.ex. om vattnet är grunt eller djupt, kallt eller varmt, 

stilla eller stormande, grumligt eller klart. Dessa egenskaper säger mycket om 

landskapets och berättelsens utgångsläge och som lyssnare kan jag ganska snabbt 

deducera om berättelsen handlar om ett farligt, tryggt, vackert eller fult havslandskap 

endast med hjälp av dessa beskrivningar. 

Intervjupersonen använder värderingen ”rolig” flitigt och försvarar därmed sin 

berättelse som berättarbar och värdefull. Berättarpoängen kommer fram i ett lekfullt, 
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naturnära och uppfinningsrikt barn som i samvaro med andra barn intar en plats 

genom leken och gör den till sin egen (jfr Halldén 2014). Samarbetet med landskapet 

är med andra ord tydligt och fungerar också som en underliggande poäng. 

Berättelsen beskriver en längtan till något som inte är och till något som Ronström 

skulle koppla till öighetens karaktärsdrag.  

Det berättade landskapet i den här berättelsen kan förklaras som ett minne isolerat 

från verkligheten och som något tydligt avgränsbart i tid och rum. (Ronström 2016) 

Halldén menar att barn avgränsar naturen runt dem, samtidigt som även Ronström 

betonar öns avgränsbarhet (Ronström 2016). Detta syns också i exempelberättelsen 

där öns litenhet betonas med dess klara gränser mot vattnet. Halldén påpekar att ett 

barns upplevelser av naturen är knutet till konkreta platser, smaker och dofter.  Det är 

inte begreppen som är det viktiga utan erfarenheterna av att krypa, klättra, springa, 

lukta, smaka och lyssna som gör upplevelsen av naturen konkret. (Halldén 2014: 

139–141) Detta syns också i exempelberättelsen där barnen springer på berget, leker 

med träbåtarna och simmar. Öns liminalitet är närvarande då land möter vatten som 

avgränsar tillvaron med samtidigt också utökar landskapet och sätter något oklara 

gränser för leken i landskapet. Barnen kan med andra ord leka på land som är ett 

tydligt avgränsbart område men även överstiga denna gräns och gå till vattnet där 

gränserna blir fluktuerande. När kommer barnen för långt från land och hur drar man 

en sådan gräns kan vara frågor som barnen tagit ställning till i deras lek i 

strandvattnet. Är det de vuxna eller barnen själva som bestämmer gränserna?  

Landskapet beskrivs som litet, tryggt och lyckligt vilket Ronström också menar är en 

del av öighetens egenskaper (Ronström 2016)  

Ett annorlunda exempel, men också ett viktigt sådant vid diskussionen om det 

vardagliga havet är känslan av ”hemma” som havslandskapet kan inge. Så här 

berättar en kvinnlig öbo i 20-års ålder som själv är uppvuxen på en ö men som för 

sina studier flyttat till en större ort på fastlandet. 

[…] när man har levt hela livet vid havet så vill man vara nära havet. 

Det ger en sorts trygghet och hemmakänsla och det känns som det är 

fridfullt och trevligt. (SLS, ÖTA 332) 
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Trots att många öbor väljer att flytta till fastlandet finns känslan av en stark 

tillhörighet till ön och havets närhet fortfarande kvar (Ronström 2016). Här är ett 

annat exempel på hur hemmet och vardagen kommer nära havet, men nu består 

informantens landskap av en stad vid havet. Det är en barndomsberättelse från staden 

Kaskö som ligger på en ö med broförbindelse till fastlandet.  

Och då vi bodde där på Rådhusgatan så var det närmare […] till 

Folkskolans kaj där man också kunde gå och simma. Man kunde hoppa 

ner från mattbryggan som var där. Det var spännande att simma där 

mellan de där stolparna. Och då vi bodde där på Rådhusgatan på 

vintern så kunde det darra, skaka i fönstren då isbrytaren kom in i inre 

hamnen där vid kyrkokajen och det var ganska häftigt då isbrytarna 

kom så in i staden. (SLS, ÖTA 332) 

Havets närvaro är tydlig och simmandet åter en viktig del av att uppleva havet. 

Genom att simma omsluts barnet av vattnet och blir till en väldigt tydlig del av 

havslandskapet. Att hoppa i vattnet från mattbryggan nämns, liksom även att simma 

mellan kajens stolpar som beskrivs med värderingen ”spännande”. Barnet upplever 

landskapet genom leken och upplevelsen (Halldén 2014: 139–148). Det är det 

somriga havet som beskrivs först, men i samma veva tar berättaren även in den 

vintriga miljön med isbrytaren. Här beskrivs hur havets närvaro uppfattas med sinnen 

som hörsel och känsel. Upplevelsen av isbrytarens och isens krafter nära staden och 

hemmet beskrivs med en värdering i form av ”häftigt”. Årstidens växlingar syns i hur 

berättaren använder och tar sig an landskapet. Det är isen som står i fokus på vintern 

medan vattnet sätts i fokus på sommaren. Det är dessa markörer som framförallt kan 

sägas göra årstiderna vid havet och kontrastera sommarn med vintern. Vädret och 

landskapet samverkar och bildar ett föränderligt och liminalt landskap som direkt 

påverkar och påverkas av den som upplever den. Berättarpoängen kommer fram i 

barnets lekfullhet, vilket också är något som förväntas av ett barn och en 

barndomsberättelse (jfr Halldén 2014). Det lekfulla temat kan också delvis bero på 

att förväntningarna på berättelsens innehåll också byggs upp genom ”den tredje 

närvarande” alltså den pågående samhällsdiskussionen (Pripp 1999: 68–69). 

Berättelsens poäng kommer också fram i form av en äventyrslystenhet och även i en 

form av utmaning av landskapet. Att hoppa från mattbryggan och att simma under 
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kajen kan ses som något för det levnadsfriska och djärva lynnet, alltså lynnet som 

Runeberg också tillskriver havsstranden (Klinkmann 2011). Då barnen hoppar från 

mattbryggan ner i havet och simmar under kajen går de över givna gränser för att 

utmana landskapet, men även auktoriteter och normer. Det är de busiga och orädda 

barnen som får plats i berättelsen. 

Skillnaden mellan hav och insjö är en viktig och intressant aspekt att diskutera i 

skenet av de berättelser som behandlar havet. Förutom de rent biologiska och 

geografiskt åtskiljande faktorerna såsom storlek, sammankoppling och salthalt kan 

man finna andra faktorer som skiljer hav och insjö från varandra. De ser visuellt 

olika ut med kanske största skillnaden i storlek, för då havet är stort och utbrett 

karakteriseras insjön av karaktärsdrag som skyddat och litet. Då Ronström beskriver 

öar som kulturellt bestämda enheter, som centrum och periferi och som omslutna av 

gränser, kan man sätta in hans teori på begreppet insjö som liksom öar är beroende 

av landskapet runt dem (Ronström 2016).  Öigheten förklarar insjöns position som 

något avgränsbart och något som definieras av landskapet runt den. Då ön definieras 

av gränsen till vatten, definieras sjön av gränsen till land, och man kan alltså se t.ex. 

skogen runt sjön som havet runt ön. Havet är visuellt gränslöst och även om vi inte 

direkt skulle se horisonten inger bara faktumet att vi vet om dess oändlighet en 

känsla av frihet och fascination (jfr Rosenström 1996). 

 

Ett annat barndomsminne berättar en 60-årig lotskutterförare från tiden då hans 

pappa jobbade på Högklubbens lotsstation i Skaftung. 

Ja, då jobbade farsan min på Högklubbens lotsstation och så for vi dit 

då jag var liten. Med båt förstås alltid, det finns inget annat alternativ 

än med båt. Var det vackert väder så körde vi på västra sidan och kom 

in i helt öppna havsstranden nedanför fyrstugan och lotshuset och där 

fanns det sådan höjter, blåstång, den där speciella doften, det kommer 

man ihåg. Och så hade vi en gammal hund som hette Loa och när man 

kom runt udden så skulle hon alltid hoppa själv och simma iland, det 

hörde som till det där. Då hon var gammal så ville hon inte komma 

över relingen på farsans motorbåt att det tog kanske lite sjukt i magen 

så då skulle hon ha lite hjälp där över så att det inte klämde på magen 

så mycket. Det bara kravlade och krafsade de där baktassarna då, 
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framtassarna fick hon över, men hon rullade ut som en säl då […] Och 

så simmade hon iland och så steg hon upp och vände sig runt och såg 

alltid på båten och så råskade hon sig så bara vattnet skvättade runt och 

så sprang hon och tog emot oss då. Vi körde hundrafemtio meter till vi 

då och där tog hon emot hon då. Så då var hon först iland. (SLS, ÖTA 

332) 

Här förklaras landskapet och händelseförloppet detaljerat. Platsen för den 

huvudsakliga händelsen är båten, men landskapet runtomkring spelar också en viktig 

roll. Liksom de tidigare barndomsberättelserna beskrivs landskapet i form av att ta 

del av det genom ett aktivt agerande. Med andra ord byggs barndomens landskap upp 

av aktiviteter i landskapet snarare än ett passivt betraktande. Havet och ön möts i och 

med havsstranden och sällskapet i båten är på väg mot gränsen mellan hav och land, 

vilket är en tydlig kontrastering i form av grundelementen vatten och jord. Vädret 

möjliggör en viss rutt med båten som kallas ”västra sidan” vilket kan förstås som den 

västra sidan av ön. Detta påvisar åter öns avgränsbarhet mot havet och genom detta 

kontrasterar berättaren landskapet ytterligare. I berättelsen framkommer upplevelsen 

av havslandskapet framför allt genom syn och lukt. Blåstångens doft beskrivs som 

speciell och något som man ”kommer ihåg”. Huvudaktören i berättelsen är den 

gamla hunden Loa som alltid ville komma iland först. Beskrivningen är något 

komisk då hon som gammal rullar ut ur båten som en ”säl”. Den här berättelsen 

beskriver en mycket vardaglig och trygg händelse, alltså en fars, sons och hunds resa 

till arbetet med båt på en vacker dag. I berättelsen förknippas vardagen och jobbet 

med landskapet som bildar en berättarbar helhet. Berättarpoängen kommer fram i 

och med berättarens goda relation till hunden men också genom de ordval som han 

gör i sitt berättande. Berättelsen innehåller flera termer som visar på en kunskap om 

havet såsom blåstång, reling och lottstuga, vilka är tecken på hur barndomsminnen 

vävs in med den vuxna personens kunskap och terminologi. (jfr Halldén 2014) 

 

Även om mycket av barndomens minnen faller i glömska med tiden, utgör det 

faktum att vi alla en gång varit barn en möjlighet att återerinra vad det innebär att 

vara barn. Den vuxnas minnesbilder filtreras genom den vuxnas tankesätt. 

Erfarenheterna följer med oss hela livet och platser, stämningslägen och dofter ger 
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upphov till dagdrömmar som etablerar kontakt med barndomen. Barn och vuxna är 

alltså åtskilda men har ändå vissa beröringspunkter. (Halldén 2014: 146–147). 

Barndomsberättelser kan inte sägas vara sanna eller falska men kan uppfattas som en 

dialog mellan olika tidsepoker och parter. Den vuxna har möjligheten att välja ut det 

som ska berättas och att formge och färgsätta händelserna. Det finns en paradoxal 

blandning av distans och närhet mellan vuxet liv och barndom. Vissa 

barndomsminnen kan rentav upplevas som starkare ju äldre man blir beroende på 

händelser i den vuxnas liv. (Halldén 2014: 146–147). 

Nästa berättelse är speciell eftersom den inte direkt behandlar havet, men det är ett 

exempel på berättande om ett landskap som låter oss anta att vi befinner oss i 

närheten eller kring havet. 

Stor bemanning var det på lotsstationen den tiden. Att gå upp i 

Sälgrunds fyr och se sig runt. Farsan min var förresten fyrvakt den där 

tiden. Där när jag var liten så var man upp med och tände fyren och 

fick putsa fönstren och så var man med en sådan där spruta man sög 

upp kondensvatten från fönster […] sådan där sugpump som man sög 

upp med och sprutade ut. Det var roligt och så luktade det gott då de 

tände fyren, den gick med petroleum. Så hade man synål då som 

värmde hela det där systemet, det var som en strumpa som började 

glöda och så pumpades det upp ett tryck i petroleum och så kom det 

som en god doft då det där tände. Det var roligt att gå upp dit och så 

den där utsikten var ju så svindlande och så såg man på folk som gick 

där nere och de såg så små ut. (SLS, ÖTA 332) 

Här berättar en vuxen man om hur spännande det var att gå upp i fyren, putsa 

fönstren och tända fyrens ljus. Den speciella och goda doften ges särskilt mycket 

utrymme i beskrivningen av landskapet. Utsikten från fyren beskriver han också som 

svindlande. Det är en vardaglig händelse inom ramen för arbetet för fadern men en 

spännande upplevelse för barnet som får stå för det berättade. Lotsstationen och 

fyren är tydliga markörer för att havet finns i närheten och indirekt bygger upp 

berättelsens landskap. Lotsstationen och Sälgrund var ett bekant landskap för barnet 

men uppe från fyren blev människorna små och landskapet fick en ny form. Ett 
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landskap förändras i och med vinkeln på den, och den kan gå från något vardagligt 

till något speciellt bara genom att titta på det från en ny vinkel. Landskapet uppifrån 

och landskapet från landhöjd kontrasteras mot varandra och skillnaden bildar något 

berättarbart. Utsikten beskrivs som svindlande och upplevelsen rolig. Leken och det 

roliga kan ses som viktiga berättelsepoäng i barndomsberättelserna om det 

vardagliga havet.  

Det som man kommer åt via minnesmaterial då vuxna berättar om sin barndom är 

den berättade barndomen som förmedlas genom traditionen och språket för 

berättande (Halldén 2014). Orsaken till att man ganska sällan berättar om vardagen 

är för att det finns en rädsla för att berättelsens poäng ska fattas och att berättelsen 

bemöts med en fråga i stil med ”varför berättar du det här?” (jfr Labov 2013). I 

kontrast till detta ger det farliga havet direkt ifrån sig en poäng i form av spänning. 

För att en berättelse om vardagen ska bli till krävs det alltså något extra, ett tillägg 

som gör det värt att berätta, och då kan ett nostalgiskt berättande i form av en 

barndomsberättelse ha den här funktionen. 

 

7 Havet som det vackra och fula 
 

7.1 Det vackra havet 

 

Landskapsarkitekten Mirja Karila-Reponen framhäver att det vackra finns i 

betraktarens ögon. Men hon menar att oavsett kultur tilltalar en del landskap mera än 

andra. Hit räknar Karila-Reponen platser och gömställen med drag som vatten och 

grönska i skyddade och öppna vyer. Andra enligt henne viktiga drag är landskapets 

variation i form av kuperat land och skogsbrynets diversitet, färger samt det bekanta. 

Skogsbrynets diversitet kan liknas vid en strand, där land möter hav. Karila-Reponen 

fortsätter med att poängtera att en bit av himlen också hör till ett vackert landskap 

samt himlens reflektion i vattnet, samt soluppgång- och nedgång. Soluppgång och 

solnedgång är exempel på teman som även förekommer i många berättelser i 

avhandlingens intervjuer. Även mörker kan upplevas som vackert med månen och 

stjärnorna och den mystiska dimman. Karila-Reponen framhåller att ett vackert 

landskap byggs upp proportionsenligt av en synlig horisont, ett perspektiv med dess 
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flyktpunkter och det gyllene snittet. Hon framhäver vikten av det visuella, men 

poängterar att man ändå uppfattar landskapet med alla sinnen. (Karila-Reponen 

2017)  

Karila-Reponens idéer har en del gemensamt med en kort dokumentär ”Why 

beautiful things makes us happy – Beauty explained” av Kurtzgesagt – In a Nutshell 

som går att finna på webbsidan Youtube (Kurtzgesagt-In a Nutshell 2018). I 

dokumentären förklaras varför vissa saker eller landskap ses som mer vackra än 

andra genom att gå tillbaka i människans historia. Dokumentären menar att det 

vackra inte finns i fysisk bemärkelse utan existerar endast i våra hjärnor som en skön 

känsla och har funnits med människan i miljontalsår. (Kurtzgesagt – In a Nutshell 

2018) 

Symmetri förekommer överallt i naturen och allt från blad och bär till 

människoansikten är symmetriska. Härigenom menar man dokumentären att 

symmetriska former väcker ”goda” känslor som trygghet i vår hjärna. Hjärnan påstås 

också få mer stimulans av detaljer i t.ex. arkitektur, medan enformiga väggar gör oss 

rastlösa och obekväma. I Kurtzgesagt dokumentären menar man att naturen med dess 

detaljer och symmetri inte längre är lika närvarande i den värld som människan byggt 

upp.  Människan tenderar att byggda efter effektivitet, funktion och budget snarare 

än efter vackra linjer och detaljer. (Kurtzgesagt – In a Nutshell 2018) Liknande 

tankar har även filosofen Denis Dutton i en TED talk från år 2010 som bl.a. uttrycker 

att ”beauty is in the culturally conditioned eye of the beholder” d.v.s. det vackra finns 

i det kulturellt påverkade ögat av beskådaren. Han framhåller också att det vackra 

byggs upp av biologiska och evolutionära element, men att kulturella element spelar 

en viktig roll. Då människor ombes förklara ett vackert landskap menar han att 

förklaringarna oftast innehåller samma element. Dessa element består av öppna 

gräsbevuxna landskap med några sporadiska träd, och om man adderar vatten eller 

djurliv till landskapsbilden blir landskapet mycket attraktivt, till och med för de 

människor som lever i länder som inte har ett liknande landskap. Det här tror han 

beror på att landskapet då innehåller allt som människan behöver för att överleva och 

det är dessa element som gör landskapet det vi kallar för vackert. (Dutton 2010) 

Hur vi uppfattar skönheten i ett landskap är alltså subjektivt och ligger hos 

betraktaren, men påverkas också av tid och rum samt av de kulturella yttringar som 
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finns omkring oss (Saltzman & Svensson 1997, Dutton 2010). Men vilka värden är 

viktiga då man bygger upp ett vackert havslandskap i berättandet? Vid en googling 

kan man finna flera webbsidor som gör reklam för havs- och skärgårdsmiljön, och 

som därmed kan tänkas ge en bild av de värden som förknippas med det vackra 

havslandskapet. T.ex. på Visit Raseborgs webbsidor kan man läsa det här ”Under 

skärgårdsutfärden styr man genom smala sund, beundrar den vackra naturen med 

olika fåglar och gamla fiskehemman med sina strandbodar, avnjuter egen vägkost på 

varma strandklippor.” (Visit Raseborg u.å.). Skärgården är alltså förknippad med 

utflykter, natur med dess fågelfauna samt idylliska miljöer. Ett annat exempel är om 

Bottenhavets nationalpark som man kan läsa om på Ut i naturens webbsida ”Gör en 

resa till en förgången tid på fyröarna i Bottenhavet och dyk ner i undervattensnaturen 

i Finlands renaste havsområde. Vid det öppna havet känner man naturkrafterna inpå 

huden och man förstår människans begränsningar. […] Idylliska fyrmiljöer, 

mångsidig undervattensnatur, en karg och stenig yttre skärgård med havtornsbuskar 

samt blommande strandängar. Om vattnets renhet vittnar blåstången, också vadare 

och sjöfåglar njuter av havet” (Utinaturen u.å.). Även här betonas det idylliska och 

det förgångna med fyrmiljön i fokus. Även naturen med fågelfaunan, 

undervattenslivet, människans litenhet gentemot havets krafter, variationen mellan 

den karga yttre skärgården och de lummigare inre delarna räknas upp som positiva 

och speciella drag i landskapet. Den vintriga skärgården ges inte särskilt mycket 

utrymme och det är nästan som om havet och skärgården endast existerar på 

sommaren då man studerar webbsidorna riktade till turismen. Det somriga 

havslandskapet ges ett mervärde genom texterna på webbsidorna, men en kontrast till 

detta ger mina intervjuer. Så här berättar exempelvis en pensionerad lotskutterförare 

om det vackra havet. 

När man står och väntar på fartyget och isbrytaren dit ute. Och 

norrskenen långt ute i havet, det finns inga ljus, det är totalt mörkt. Så 

blir stjärnorna så fina och så blir norrskenet så vackert. Det är nog 

speciellt vackert. Och så kan man höra hur det brakar i isen och så kan 

man höra sälkutar som ropar (SLS, ÖTA 332) 

Alla intervjupersoner berättar om det vackra havet, men det intressanta är att då de 

frågas om någon gång det varit speciellt vackert på havet, eller då de berättar om 

goda minnen i anknytning till havet kommer ett mera allmänt svar, såsom det brukar 
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vara eller kan vara. Vackert väder eller ett vackert landskap ger alltså inte lika 

naturligt upphov till berättelser av en tydlig temporal struktur, i jämförelse med det 

farliga havet och nära ögat-berättelser eller barndomsberättelser. Landskapet i sig ger 

alltså inte upphov till ett berättarbart händelseförlopp. Men vissa värden är värda att 

berätta och det är dessa värden som står i fokus för analysen av det vackra havet.  

Lotskutterföraren börjar med en tydlig evaluering i form av ”vackert” vilket genast 

förklarar hans ståndpunkt till berättelsens landskap. Landskapet ges en innebörd 

genom de betydelser vi lägger till det, den kulturella infallsvinkel vi har och den 

kulturella form vi väljer att ge det (Saltzman & Svensson 1997). Det han berättar 

sätter alltså fokus på landskapet och dess drag och därmed inte den aktiva aktören 

och händelseförloppet. I kontrast till webbsidorna riktade till turismen väljer 

intervjupersonen att berätta om det vintriga havet och de naturfenomen som är 

förknippade med det. Det är det visuella som ligger i fokus, vilket enligt Saltzman 

och Svensson är ett modernt sätt att berätta om ett landskap (Saltzman & Svensson 

1997), men även ljud ges en plats i berättelsen. Det är ljudet från isen och sälkutarna 

som formar landskapets karaktär i samklang med väderfenomen som norrsken och en 

klar stjärnhimmel. Havslandskapet byggs upp som något mystiskt och kanske till och 

med sagolikt med hjälp av upplevelser från sinnena. Isen nämns åter en gång som en 

del av landskapet, men denna gång är de inget som stänger in, avgränsar eller binder 

samman utan det är en del av det vackra och fridfulla.  

Lotskutterföraren tar fram element som kan anses höra till havslandskapets 

egenskaper såsom is, sälar, norrsken och stjärnor, dessa bildar tillsammans ett öppet 

landskap där hav och himmel interagerar med varandra och bildar ett landskap som 

Karila-Reponen (2017) menar att människan i allmänhet ser som vackert. 

Berättarpoängen kommer fram i lotskutterförarens sätt att beskriva naturen. Han har 

en förståelse för och kunskap om landskapet runtomkring honom och han värdesätter 

det vackra genom sinnen som syn och hörsel. Berättelsens ytpoäng är att berätta om 

det vackra havslandskapet på lyssnaren begäran. En viktig underliggande poäng är 

landskapsbeskrivningarna genom upplevelser från sinnena. 

Här kan tas ytterligare ett exempel av lotskutterföraren då han beskriver det vackra 

vinterlandskapet. Denna berättelse sätter ytterligare tyngdpunkt på isen och beskriver 



  Julia Öhman 

63 
 

den grundligt. Så här svarar lotskutterföraren på frågan vad som är det bästa med att 

vara lotskutterförare. 

Det är nog det där, det är så fritt man kan styra, man kan inte styra och 

ställa när båtar kommer och far men man kan välja mycket vad man gör 

den där tiden emellan fartygen. Och så aldrig en dag lik den andra. Och 

prima kompisar och så är det där havet som är väldigt viktigt och 

intressant. Och våren, vårisen, ja nå smällkall vinter också ute i isen. 

När solen glittrar när det blir riktigt sådan, ja det glittrar så fint som det 

skulle vara fullt av diamanter på. Is och frost och rim det är fint. Och så 

sådan där is natt, ute i havsisen då det är fullmåne. Det är fint, det 

börjar glittra då också. Det är speciella vyer. Man ser skuggor då utav is 

formationer, sådana som är högre upp pressa is och isflak som står på 

kanter. (SLS, ÖTA 332) 

Intervjupersonen börjar med att kort berätta om friheten inom yrket, variationen och 

arbetskompisarna som han ser som positiva och som han värderar högt. Friheten att 

röra sig och att få göra som man vill oberoende av samhällets tidtabeller eller tvång 

är något som även Eva Lettinen poängterar att skärgårdsbor ser som något viktigt. 

Hon menar att många skärgårdsbor ser havet rentav som en symbol för frihet och 

självständighet. (Lettinen 2004: 77) Det dröjer inte länge innan lotskutterföraren 

börjar berätta om havslandskapet, som han beskriver i detalj. Nu får isen en större 

roll som det som bygger upp landskapet, isen är inte farlig eller instängande utan 

istället vacker. Det påvisar isens liminalitet, d.v.s. dess karaktär som något tudelat 

och något mittemellan. Havet kan alltså ses som något farligt, isolerande och något 

som smälter, men även som något väldigt vackert, tryggt och fridfullt. Isen får alltså 

olika betydelser beroende på situation för upplevelsen. Det är människans 

användning av och position i landskapet som i stort sett bestämmer vilka betydelser 

som isen ges i berättelsen. Det visuella står i fokus och isens färger och former ges 

utrymme i berättelsens beskrivningar. Ljusets reflektioner i iskristallerna ses som 

speciellt vackra och beskrivs som diamanter, d.v.s. värdefulla glittrande ädelstenar. 

Detta är något som säger något om vår samtid och våra värderingar kring det vackra. 

(jfr Kurtzgesagt – In a Nutshell 2018) Lotskutterföraren använder sig av tydliga 

evalueringar såsom ”fint” och ”speciella vyer”. Berättaren betonar alltså att det han 
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berättar om är vackert och speciellt. Det speciella och vackra kan alltså anses vara 

berättarbart då man berättar om ett havslandskap. 

Havets liminalitet är speciellt påtaglig i följande exempel där berättelsens landskap 

delas in i undervattensvärld och en värld ovanför ytan. Genom dykarens 

exempelberättelse får vi en större förståelse av havslandskapets synliga och osynliga 

delar då han genom berättelsen tar lyssnaren under ytan. På en fråga om han har 

något favoritvrak eller ett favorit dykställe svarar han så här. 

Det är många dyk som har varit jättefina i grunt vatten om vi säger så. 

Fast det inte finns några vrak eller något men där du har naturen kan 

vara fin. Du ser fiskar, det kan vara bara en par meter djupt, så kan det 

vara väldigt rofyllt att dyka där och så ser man fiskar och vegetationen 

som rör sig och man bara får ligga och njuta. (SLS, ÖTA 332) 

Då man berättar om havet nämns ofta vattendjupet som en viktig beskrivande detalj. 

Här får det grunda stå som bakgrundsinformation som kan förstås som en faktor som 

inger berättelsen och landskapet trygghet. Dykaren förklarar att det inte behöver 

finnas vrak utan att det även kan räcka med naturen för att njuta av landskapet. Att 

dyka till vrak kan alltså läsas som något som värderas högt eller ofta ses som något 

som har mervärde under dykningar.  Havets botten är ett exempel på ett landskap där 

det gångna träffar nuet i en väldigt konkret bemärkelse. Vrak och orörda havsbottnar 

vittnar om gångna tider och tar betraktaren på en resa i historien. Historien blir en del 

av platsens betydelse och genom att röra sig i ett landskap befinner man sig i nuet 

och det förflutna samtidigt (Saltzman & Svensson 1997). Betraktaren bygger upp 

landskapet med sin närvaro i form av en betraktare som omsluts av landskapet och 

som sedan genom berättandet bygger upp landskapet igen. Genom berättandet kan 

minnena rentav få en så stark verbal prägel att de i det närmaste blir omöjliga att 

skilja från berättelsen, in synnerhet om det berättade berättas flera gånger 

(Adelswärd 1996: 19). Dykaren betonar det rofyllda i att beundra vegetation och fisk. 

Här är det lugnet och njutningen av den orörda naturen runt mannen som är viktig 

vid upplevelsen av landskapet, men andra ord ges det orörda landskapet ett mervärde 

(jfr Sæþórsdóttir 2011). Dykning är en av de starkaste konfrontationerna av havet 

eftersom betraktaren helt omsluts av det. Betraktaren blir en del av 

undervattenslandskapet som annars ligger dold för ögat. Här görs alltså den annars 
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relativt osynliga delen av havslandskapet synligt genom dykarens upplevelser och 

berättande. 

I kontrast till dykarens upplevelse kan det vackra havet även upplevas på avstånd. En 

kvinnlig öbo berättar så här då hon ställs frågan hur hon spenderar sin fritid vid 

havet. 

Ja jag njuter ju av att se på havet, alltså vi har ju morgonsol här där vi 

bor till exempel. Det är fint på morgnarna men sedan tycker jag om att 

vara ute och gå också så jag går ofta till västra sidan och njuter av solen 

då på kvällen där, så solnedgångarna är ju vackra på västra sidan då 

igen. På det viset så har det ju med havet att göra att man kan så här 

visuellt njuta av havet. (SLS, ÖTA 332) 

 

I motsats till de tidigare berättelserna ser hon havet hellre på avstånd. Hon anser att 

man kan beundra det utan att uppslukas av det. Hon har alltså en något annorlunda 

syn på hur man kan njuta av havet som landskap, vilket är ett sätt som går ihop med 

en modern landskapssyn där landskapet studeras på avstånd. Denna form av 

landskapssyn kan delvis påstås ha sitt ursprung i landskapsmåleriet (Saltzman & 

Svensson 1997: 159). Intervjupersonen bor på en ö och har en nära relation till havet 

genom detta, men i motsats till de tidigare exemplen har hon varken ett jobb eller en 

hobby som direkt skulle anknyta till havet. Det visuella är det viktigaste, med 

soluppgång och nedgång i fokus och då blir väderstrecken också viktiga i 

beskrivningarna. Hon antar att intervjuaren förstår vad hon menar med ”dit väster” 

vilket visar på kontexten intervjun görs inom, nämligen att den intervjuade och 

intervjuaren känner varandra. Hon delar in sitt landskap i öst och väst, det vill säga 

den östra sidan av ön och den västra. Det här visar på öns litenhet och avgränsbarhet 

(Ronström 2016). Det är havet som gör ön och landskapet till det som det är. De 

centrala delarna av ön uppmärksammas inte utan det är gränspunkterna mellan havet 

och ön som är det viktiga. Det är vid havsstranden som upplevelsen äger rum, vilket 

betyder att det är på gränsen mellan vatten och land som det intressanta går att finna. 

Solnedgången och soluppgången är liminala faser eftersom de ligger på gränsen 

mellan natt och dag. Liminaliteten upplevs i det här fallet som visuellt vacker. Men 

förutom det rent visuellt vackra i fenomenet vill jag påstå att liminaliteten i sig själv 
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också tilltalar betraktaren.  Människan fascineras av gränszoner och något 

mittemellan. Det liminala inger spänning och förändring och härigenom ger 

konfrontationen av två fenomen något värt att berätta. 

Havet beundras ofta från båt och här berättar en man i 60-års ålder om båtfärder till 

Höga kusten i Sverige. Då jag ställde en fråga om han hade något särskilt minne från 

någon av hans längre båtresor svarade han först att han inte riktigt visste. För att 

locka fram en berättelse ställde jag istället en följdfråga om det varit jobbigt eller fint 

väder någon gång. Och då berättade han bland annat detta: 

Ja där, det är nog fint och nog har det varit alla typer av väder då vi har 

kört över (Från Österbotten till Höga kusten) nog. Det har varit dimma 

och det har varit sol och nog är det ju fint då havet kan vara 

spegelblankt och så får du sätta på autopiloten och så kokar du en stor 

kaffepanna och så sätter du dig dit fram på båten och njuter någon 

eftermiddag då och så får båten gå och så får du sitta fram på båten och 

njuta med en kaffekopp och vänta tills solen går ner framför dig dit 

väster och så blir det förstås kallt så du måste gå in eller börja klä på 

dig något då men en riktigt fin sommardag så kan du sitta i simbyxor 

då. (SLS, ÖTA 332) 

Mina intervjupersoner berättelser visar att det finns olika sätt att förhålla sig till och 

använda havslandskapet. Charlotte Hagström har fått fram en liknande slutsats 

genom sin insamling om naturupplevelser. Hon menar att då en person använder 

naturen kanske en annan istället betonar att vara i naturen (Hagström 2014). I den här 

berättelsen ligger fokus på det somriga båtlivet. Det första berättaren i fråga vill 

understryka är vädret, det spegelblanka vattnet anser han nämligen ha ett mervärde. 

Havet som landskap kan inta olika former. Tidigare exempel har behandlat storm och 

is, medan berättelsen nu handlar om spegelblankt vatten. Havets form är som sagt 

viktigt att beskriva då man berättar om havet som landskap. Här berättar mannen hur 

vädret och vattnets form påverkar hans sätt att ta sig an landskapet. Ett spegelblankt 

hav ger honom möjligheten att bara sitta och ”njuta” med en kaffekopp. Även här 

nämns den liminala tiden på dygnet, nämligen punkten mellan dag och natt, alltså 

solnedgången som något vackert. Men även kylan beskrivs kort. Han upplever 

landskapet visuellt men även genom känslor och agerande. Här ser vi alltså hur 



  Julia Öhman 

67 
 

landskapet skapar oss och berättelserna medan vi också skapar landskapet genom 

berättelserna. Miljö och person konstituerar varandra, d.v.s. ett föremåls användbara 

egenskaper uppstår i relation till subjektet (Saltzman & Svensson 1997: 211–212). 

Havet blir tack vare dess karaktärsdrag i berättelsen ett sätt att färdas på och ett 

landskap som har en avslappnande effekt. 

Att vattnet och havet gör människan avslappnad menar också ekopsykologen Riitta 

Wahlström som lyfter fram att vattnet rentav kan vara det äldsta och mest kända 

grund element som påverkar vårt sinne positivt. Att röra i vatten med händer eller 

ansikte, eller att titta på horisonten är exempel på sådant som hon menar har en 

lugnande inverkan på våra hjärnor. Wahlström menar att eld, liksom vatten är ett sätt 

att lugna ner sinnet och komma i kontakt med det inre jaget. (Wahlström u.å.) 

En turismföretagare berättar vad det är som drar besökarna då de köper en båtutflykt 

till fyrön Sälgrund i Kaskö. 

Ja nå, det varierar. Men nog tycker de om det där havet egentligen […] 

Ja, då en del just som har kommit från till exempel östra Finland där de 

har insjöar och så far de ut i lite sjögång här så tycker de att det är 

grymt exotiskt. Haha! […] Ja det är sådant som de inte varit med om. 

Och så är det ju också. Fast man säger att skärgården är fin men vi har 

ju ingen skärgård här egentligen. Då man står där på Sälgrund på västra 

stranden så är det ju Sverige nästa. Och det tycker ju också folk är fint, 

att bara se ett öppet hav. Ser nog något fint i allting. (SLS, ÖTA 332) 

Det är havet med dess vågor som det exotiska som besökarna enligt 

turismföretagaren värderar högt. Vågor och öppet hav som de inte är vana vid från 

vardagen får ett mervärde vilket överensstämmer med Newsome & Dowlings tankar 

om turism (Newsome & Dowling 2010: 1–12). Det är det visuella som står i fokus, 

men även sjögången nämns som en exotisk upplevelse. En intressant detalj som 

turismföretagaren nämner är att det enligt honom inte finns någon skärgård kring 

Sälgrund och Kaskö. I korthet kan skärgård förklaras som en konstruktion av 

människan som består ett bälte av öar, holmar och skär mellan fastlandet och det 

öppna havet, d.v.s. en skyddande ”gård” av skär mot havet (Storå 2003: 21). Man 

kan även dela in skärgården i zoner beroende på delarnas viktigaste särdrag. Till 

dessa drag räknas bl.a. landskap, havets egenskaper, vegetation, djurliv och ibland 
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även människans näringar. Särdragen är många vilket också betyder att indelningen 

varierar något efter betraktarens öga. (Storå 2003) Från berättelsen kan man läsa att 

turismföretagarens skärgård alltså behöver ett större antal öar mot det öppna havet. 

Det här är förståeligt eftersom öarnas ordning sett från öst till väst är Kaskö och 

sedan Sälgrund, varefter endast små kobbar och grynnor sticker upp ur vattnet och 

ögat möts av öppet hav. Intervjupersonen säger att skärgården i allmänhet anses som 

vacker (fin) men att det öppna havet å andra sidan också kan ses som något vackert 

och poängterar det vackra i allting. Ett skärgårdslandskap byggs upp av öar mot det 

öppna havet och bildar ett skyddat landskap (Storå 2003), medan havslandskapet 

karakteriseras av det öppna havet och bildar därmed ett öppet landskap. I en intervju 

gjord av tidningen Me naiset diskuterar Riitta Wahlström något som hon kallar 

”kauas katselu” alltså ”att titta långt bort”. Hon menar att människor njuter av att 

vistas i öppna och vida landskap och att det ger våra hjärnor ett lugnande tillstånd 

som är nyttig för oss, vilket också förklarar varför människor dras till havet och 

horisonten. (Kuittinen 2019) 

Såsom Ronström 2016 poängterar kan öar ses som särpräglade och unika med 

gränsen mellan land och hav i fokus. De är beroende av gränserna mellan land och 

vatten, men även gränsen till fastlandet. Öarna är landskap som byggs upp av två 

delar bestående av vatten och land, de bildar öigheten men även en större helhet i 

form av skärgården (Ronström 2016). Öarna i samspel med varandra i form av en 

skärgård bildar något som enligt intervjupersonen ses som vackert, medan raka 

motsatsen i form av ett öppet hav också anses visuellt tilltalande. Detta går ihop med 

landskapsarkitekten Karila-Reponens bild av det vackra landskapet där både öppna 

vyer och detaljrika landskap ses som fina (Karila-Reponen 2017) Men hur blir det 

med det vintriga skärgårdslandskapet? Tappar öarna en del av sin öighet och 

fascinerande liminalitet då istäcket lägger sig över vattnet? Öarna och vattnet binds 

då samman till en helhet som gör att detaljer och kontraster försvinner. Kanske är det 

en del av orsaken till att skärgårdslandskapet i allmänhet ses som mer tilltalande 

under sommarmånaderna, eftersom landskap utan detaljer inte tilltalar betraktarens 

öga (Kurtzgesagt 2018). 

Dessa beskrivningar av havet som något vackert ger en bild av det som vi delvis tack 

vare kulturella värderingar ser som viktigt vid beskrivningar av havet som något 

vackert. Det är ett resultat av de förväntningar och värderingar vi lägger till 
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landskapet. Genom berättelserna skrev intervjupersonerna in sig i landskapet, och 

berättelserna om det vackra havet karakteriserades av ett samarbete mellan 

människan och naturen. Sinnenas närvaro var mycket närvarande i berättandet. 

Framförallt beskrevs landskapet utgående från det visuella, alltså genom syn, men 

även hörsel, lukt och känsel fick agera som beskrivande element i berättandet. 

Vattnets former var viktiga i beskrivningarna av landskapet. Is och vatten var särskilt 

närvarande i beskrivningarna, men även väder, vattendjup och ljusfenomen var 

viktiga. Gränser och kontraster i landskapet gav upphov till något berättarbart, men 

även det liminala, d.v.s. det föränderliga havslandskapet fascinerade och formade det 

berättarbara i det vackra havet som lättare kunde konstrueras genom kontrasterna. 

 

7.2 Det fula havet 

Då undersökningens intervjupersoner berättade om havet idag togs havets välmående 

snabbt upp, och kan därmed ses som en viktig tematisk vinkel i en undersökning om 

havsberättelser. Att många intervjupersoner dessutom började prata om miljöproblem 

redan innan jag frågade om dem tyder på att temat är berättarbart. Miljöfrågor är 

också mycket aktuella i medierna vilket påverkar sättet att berätta om havet1. Det 

som intervjupersonerna berättade om angående dagsläget och miljöproblem formade 

inte egentliga berättelser utan bestod snarare av redogörelser eller rapporter av den 

kunskap och de åsikter de hade om situationen. De åsikter och värderingar som 

intervjupersonerna valde att lyfta upp återspeglar de problem och de värden som är 

viktiga för förståelsen av Östersjöns läge idag. 

Marinbiologen Erik Bonsdorff menar att Östersjön är ett avvikande och säreget 

ekosystem. Till dess speciella drag hör bräckt vatten, skarpa fysiska, kemiska och 

klimatologiska gradienter, ett långsamt vattenutbyte som styrs av stora tillflöden av 

sötvatten och oregelbundet pulserande saltvatteninflöden genom de trånga sunden till 

Atlanten. Alla dessa aspekter ställer stora krav på arternas anpassning. Östersjön står 

                                                           
1 Buchert, Peter: Blöta vintrar rubbar livet i finska viken 2018, HBL. 

Fredriksson, Ann-Lis: Det ser inte bra ut för Östersjön trots optimism och årgärder-

lantbruket belastar fortfarande havet för mycket, 14.01.2018, HBL. 

Söderlund Anne: Östersjön behöver en hjärtoperation, 14.09.2015, YLE. 
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inför nya dramatiska ekologiska förändringar, mycket tack vare människans 

påverkan, men också på grund av förändringar i form av klimat, havsströmmar, 

landhöjning m.m. Till de stora hoten mot Östersjöns ekosystem räknar Bonsdorff 

övergödningen (eutrofieringen, d.v.s. överskottet av näringsämnen som tillförs 

systemet), överfisket, sjötransporterna och miljögifterna. (Bonsdorff 2004) 

Bonsdorff nämner att de trådformade ettåriga algerna ökat längs våra kuster, med 

förstörda strandbiotoper som följd. (Bonsdorff 2004) Då jag frågar en pensionerad 

farledsmästare om han tycker att havets läge förändrats ur en miljösynvinkel svarar 

han t.ex. så här 

Ja inte visste man vad blågröna alger var förut inte, till exempel. Å 

andra sidan var det ju som sagt som […] när man gick på stränder 

sådant så kastades ju allting i sjön förut och. Fullt av skräp. 

Mjölkburkar och plaster och glasflaskor och det har ju blivit bättre. 

Skräp på stranden men det som man kanske inte ser så vet jag inte 

riktigt hur, det blir väl kanske sämre. Här har vi ju alltid haft så dålig 

sikt i vattnet. (SLS ÖTA 332) 

Begreppet miljö väcker i dagsläget konnotationer om ett landskap som förknippas 

med naturproblem, vilket mycket kan antas bero på berättelser om en av människan 

hotad miljö. (Hamrén 2016) Miljö blir liksom en form av ett begreppsligt topos som 

kan sättas på ett landskap för att ge den nya konnotationer. Begreppet havslandskap 

för tankarna till något visuellt, såsom landskapsmåleri medan begreppet havsmiljö 

ofta snarare liknas med biologiska faktorer. Intervjupersonen nämner först blågröna 

alger, kanske delvis för att de behandlas så mycket i samhällsdiskussionen och 

därigenom är värda att notera och berätta om. Då jag t.ex. googlar blågröna alger den 

03.03.2019 får jag över 88 000 träffar, varav många av dem är nyhetsartiklar. Den 

bild som forskare ger av havet idag är en hotad miljö, tätt sammankopplad med 

mänskliga aktiviteter. Detta påverkar vårt sätt att se och berätta om havet och om oss 

själva i samklang med landskapet. Det här syns också i många berättelser om havet 

idag där människan ofta framställs som faran. (Hamrén 2016) 

Intervjupersonen nämner även en positiv förändring med mindre nedskräpning av 

havet och stränderna. Ett tecken på något som enligt honom blivit bättre. Däremot 
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berättar han också om ”det som man kanske inte ser” och konstaterar att situationen 

kanske ändå blivit sämre. Renhet verkar gå han i hand med det vackra, medan 

orenhet ses som något som förfular. Renhet är ett av människan myntat begrepp och 

upp till individen att definiera. Något som är ”out of place” (Cresswell 2015) alltså 

något som är på ”fel” ställe är i allmänhet det som enligt människor förfular eller 

”orenar”. Vi har en uppfattning om hur saker borde vara igenom de värderingar och 

det kulturella arv vi växt upp med. Om mönstret bryts skapar det en nervositet 

(Cresswell 2015). Om t.ex. en plastpåse ligger på stranden är den ”störande” 

eftersom den inte hör hemma där utan i butiken eller på återvinningsstationen.  

Intervjupersonen går i sin berättelse från nutid till dåtid och sedan tillbaka till nutid. 

Berättelsen blir ett sätt att blicka tillbaka på landskapet och ger en möjlighet att 

jämföra dagsläget med ett då. I och med berättelsen får alltså landskapet olika 

betydelser och karaktärsdrag. Som Saltzman och Svensson (1997) påpekar kan man 

genom att befinna sig i ett landskap gå tillbaka i historien, men genom berättandet 

kan vi ta oss till ett landskap och dess historia. (Saltzman & Svensson 1997) 

Miljöproblem är ofta svåra att greppa och förstå eftersom de sällan är tydligt synliga. 

Alger, skräp och smutsigt vatten är dock exempel på synliga problem i havet som 

förfular landskapet genom att rubba landskapsbilden. Som tidigare behandlats 

innefattar mentala landskap både osynliga och synliga element. Saltzman och 

Svensson räknar upp osynliga element i form av namn på olika platser, rättigheter, 

gränser, sägner och berättelser knutna till platser. (Saltzman & Svensson 1997) 

genom berättandet synliggör informanten det osynliga i landskapet och gör det mera 

påtagligt och förståeligt. 

Yrkes- och hobbyfiskarna stöter på nya problem som regleringar och effektivering, 

och många av de intervjuade fiskarnas berättande kryddas av en oro för dagsläge och 

framtid inom fisket (jfr SLS, ÖTA 332). Här kommer en exempelberättelse av en 

fiskare som berättar om dagslägets fiskefångster.  

Men det har ju blivit så dåligt med det (fisket) nuförtiden då, egentligen 

allt kustfiske är nog egentligen förstört på grund av de här, sälstammen 

som har ökat så grymt och likadant ser det ut med mindre fiskar. 

Skarvarna håller bort dem. Så snart finns det bara rovdjur kvar. Haha! 

(SLS ÖTA 332) 
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Ett återkommande tema i intervjupersonernas berättelser om havet som landskap är 

sälarna och skarvarna som stora problem. Som kort nämndes i kapitlet det vackra 

havet kan alltså sälarna och skarvarna i det närmaste ses som förfulande element i 

havslandskapet för fiskeutövarna. Det är sälarna och skarvarna som får konkretisera 

miljöproblemen i fiskarnas berättande om havet och de blir då förklaringarna till de 

minskade fiskefångsterna. Vi kan läsa en berättarpoäng i form av en kunnig fiskare 

som vet var orsaken till problemen finns. Berättaren använder flera värderingar som 

”dåligt”, ”förstört” och ”grymt” vilket förklarar hans inställning till dagslägets 

fiskefångster. Fiskaren värderar fiskefångsterna och sin inkomst framom sälarna och 

skarvarna. Ett annat liknande exempel av en fiskare lyder så här: 

Det är så mycket sälar och skarvar att det räcker ju inte till bensin inte 

[…] Inte har man sett något sådant förr inte. Sälar [Själan] fanns det ju 

men inte sådär inomskärs inte, nog fanns det gamla gubbar som satt ute 

med bössan tills de snöade ner. Satt nog inga sälar här inne för inte. 

Eller sådär i närheten. Ute till havs fanns det och där får de ju vara. Och 

sådana skarvar fanns det ju inte alls, jag vet inte vad de ska med dem 

till. De äter ju upp alla yngel, abborryngel och sådant. Fast de skulle 

sluta, försvinna de där skarvarna så kommer de inte mera fiskar här på 

åtminstone tre år. För de äter upp alla, tillväxten. De är ju de som ska 

komma nästa år och året efter och sådär. (SLS ÖTA 332) 

 

Det här exemplet visar att sälarna har kommit från ett landskap till ett annat. De har 

alltså enligt fiskaren flyttat från ”sälarnas landskap” ute till havs till ”fiskarens 

landskap” inomskärs vilket skapat spänningar mellan aktörerna. Fiskaren tudelar sitt 

havslandskap i två delar där den ena är sälens och den andra fiskaren, ett landskap 

med en gräns som inte får överskridas. Sälen är gränsöverskridaren och därmed den 

skyldiga för de problem som orsakats. Människor och djur har alla sin av människan 

givna plats och en gränsöverskridning gör att något blir ”out of place” som Cresswell 

uttrycker det. Det blir då en form av rebellisk utmaning av landskapet och den givna 

platsen, vilket kan leda till nervositet och ängslighet. (Cresswell 2015: 253) 

Frustrationen i fiskarens berättande är tydlig och hans landskap har enligt hans 

berättande tydligt förändrats från det bättre till det sämre. Även här kan 
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berättarpoängen anses vara intervjupersonens prestation i form av hans kunnande 

inom ett manligt fält vilket Adelswärd menar är en form av manligt berättande 

(Adelswärd 1996). 

Som i det tidigare exemplet nämns skarven i samband med sälen. Skarven är också 

ett exempel på en art som relativt nyligen kommit över gränsen till fiskarens 

landskap. Fiskaren är bekymrad över att skarvarna äter upp alla fiskyngel och 

därmed de kommande årens fångster. Skarvarna har funnits i Östersjön redan tidigare 

men eftersom de har ökat radikalt i antal under de senaste åren är relativt nya och 

okända i mångas ögon.  Det okända är ofta skrämmande och därmed målar vi upp en 

bild av det oförklarliga genom berättelser (Henriksson 2012: 9–15). Man letar också 

efter skyldiga till de minskade fiskefångsterna längs kusterna och då blir skarvarna 

och sälarna lätta att skylla på. Skarvarna har fått mycket synlighet i medier och 

debatt och tudelar människor i stor utsträckning. Detta syns på i flertalet artiklar och 

nyheter publicerade om skarven.2 

Genom att säga ”jag vet inte vad de ska med dem till” hänvisar den intervjuade till 

skarven och de människor som vill bevara dem och det uppstår ett ”vi och dom”. Vi 

och dom är ett återkommande tema i fiskarnas berättelser där beslutsfattare ofta får 

rollen som ”dom” mot fiskarna som bildar ett ”vi” och visar på spänningar mellan 

grupperna. Nedan kommer ett ytterligare exempel på de spänningar som råder mellan 

grupperna. 

Ja det är nog våra statliga tjänstemän, de har nog försökt hela mitt liv 

nästan få slut på fiskeri men nu lyckas det nog då de fick hjälp av 

skarvarna och sälarna. Kustfiskeriet är totalt dött, det finns inte en 

chans att någon människa ska leva på det, inte nu. […] Havsfiske så 

klarar sig väl, en stund än men de skar ju ner strömmingskvoten nu 

också med fyrtio procent. Gör de det en gång till så det är nog färdigt 

då. (SLS ÖTA 332) 

                                                           
2 T.ex. Perera, Ylva: Skarvfrågan lider inte av brist på forskning, utan på kommunikation 

01.07.2015, YLE. 

Ekholm, Markus: Skarven-Fågeln som skiter ammoniak 30.08.2017, YLE. 
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Då jag frågar honom vad som borde göras för att förbättra situationen svarar han så 

här: 

Ja jag vet inte man ska ha lite, de där i Helsingfors skulle måst, de bryr 

sig skit i fiskarna helt enkelt. Det är så behändigt [molit] att ringa till 

Norge och beställa odlad fisk. (SLS ÖTA 332) 

Detta är ett exempel på två grupper som kanske inte riktigt förstår varandra. 

Egentligen har de ett gemensamt problem i form av minskad mängd fisk och fångst 

men problemet tacklas och ses på olika sätt. Fiskaren känner sig bortglömd, 

oprioriterad och missförstådd av beslutsfattarna. Helsingfors, d.v.s. huvudstaden blir 

platsen som får stå för ”dom” och beslutsfattningen. Det är ett landskap som ligger 

långt ifrån berättarens landskap i Österbotten. Bristen på kommunikation, tillit och 

förståelse mellan olika parter är ett stort problem vid tacklande av miljöproblemen 

och fiskefrågor kring Östersjön (Perera 2015). Bonsdorff menar att fisket i Östersjön 

inte reglerats på rätt sätt och att t.ex. beslutsfattare inte lyssnat på forskningen vilket 

lett till stora olägenheter för fiskstammarna och en långvarig obalans mellan arterna 

som följd. (Bonsdorff 2014)  

Ett annat återkommande tema i berättelserna om dagsläget är de svagare isarna vilket 

ger en annan vinkel på ett förändrat hav med klimatförändringen i fokus. 

Egentligen har vi ju inga isar att vara på numera. Det har blivit dåliga 

isvintrar. Och så är det så pass mycket i alla fall så man kan inte vara ut 

i båt heller. Så det är sådär […] Ja det har nog förändrats mycket ja. 

Förr fiskade vi mycket under isen. Ganska långt ute också. Inte går det 

idag mera. Fast det blir lite is så far den ett, tu, tri och så är det öppet 

igen. (SLS, ÖTA 332) 

Här nämns att förändringen varit stor, ett landskap är inte som det brukade vara och 

borde vara. De svaga isarna försvårar framför allt fisket under isen som 

intervjupersonen ser som värdefullt. Enligt fiskarens upplevelser har 

väderförhållandena förändrats till det varmare men också att de blivit mera 

oförutsägbara. Oförutsägbart väder ger upphov till ett oförutsägbart landskap vilket 

skapar en otrygghet i tillvaron. Det bekanta hemlandskapet är inte längre lika bekant, 

vilket blir en form av underliggande poäng som gör berättelsen mera berättarbart. 
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Här diskuterar en fiskare vattenkvalitet och biodiversitet3 i havet kring Kaskö och 

Närpes. 

Nu är det riktigt värdelöst. Förr då vi gick i stranden som gäddgräset 

och tittade ner på botten och sådant så. Så var det så fint där fiskarna 

stod. Nu är det dött allt. Alla bottnar är döda. Snäckor försvinner så 

fiskar har inget att äta och. (SLS, ÖTA 332) 

Även här sätts ramarna för ett tydligt nu och då och förändring i landskapet. Genom 

att röra oss i landskapet kan vi binda samman historien med nuet (jfr Saltzman & 

Svensson 1997) och genom ett jämförande perspektiv som hur det var då, jämfört 

med nu kan man förstå och studera ett landskaps föränderlighet. Vattnet var enligt 

berättaren klarare förr och botten vackrare. Med andra ord har det synliga landskapet 

blivit osynligt. Klart vatten behöver inte betyda att havet mår bra, men för människan 

är det synliga vackrare än det osynliga och grumliga. Vi vill med andra ord ha 

möjlighet att beundra landskapet visuellt, vilket åter bevisar synens betydelse vid 

upplevelser av landskap. (jfr Saltzman & Svensson 1997) Bottendöd är ett stort 

problem i Östersjön och en del av samhällsdiskussionen (Bonsdorff 2004, Pripp 

1999: 68–69).  

Fiskaren fortsätter upprört med att berätta om orsakerna till miljöproblemen. 

Det är sådana här djävla tvättmedel som de släpper ut och gifter och 

djävulskap. Och diken, skogsdiken och åkrar så kommer det ju gifter 

och sådant de sprutar och gödningen och grejer. Övergödsel och. Det är 

ju så dikat där i Kalax så det inte har varit några fiskar i Norrfjärden på 

tre år. Det var ju bra med sikar där förr. För tre år sedan men så dikade 

ju de upp de där åkrarna där så har det inte varit några fiskar i 

Norrfjärden. Brukade få bra med sikar där nog. Det har varit dåligt 

både på vinter och på sommar. (SLS, ÖTA 332) 

 

Det märks att nuläget gör fiskaren upprörd.  Nu nämns även dikning, eutrofiering 

(d.v.s. övergödning), gifter och tvättmedel som orsaker till ett allt smutsigare hav 

                                                           
3 Biodiversitet betyder biologisk mångfald och är ett ofta använt mått på ekosystemens "värde" i 

meningen "ju flere arter, desto mer värdefullt" (Bonsdorff 2004) 
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vilket också visar att fiskarens berättande påverkas av pågående 

samhällsdiskussioner. Dikning och jordbruk förknippas ofta med gifter och gödsel 

som kommer ut i våra vatten, vilka i sin tur förknippas med döda havsbottnar och en 

minskad mängd fisk. (Österlund & Åström 2002) Intervjupersonen konkretiserar 

problemet genom att berätta om en speciell fjärd och en specifik fiskart vilket också 

ökar trovärdigheten av det han har att berätta (jfr Klintberg & Palmberg 2008). 

Då jag frågar en kvinnlig öbo om miljön berättar hon att miljön är viktig för henne, 

vilket är en tydlig evaluering. Hon berättar också vad hon själv försöker göra för att 

vara skonsam mot havet. Detta är en kontrast till männens berättelser där problemen 

snarare setts som orsakade av andra och som något de inte själva nämnvärt kan 

påverka. 

Mm ja nå förstås miljön är ju viktig för mig, så jag försöker köpa 

sådana tvättmedel som är miljövänliga också. Och så är jag orolig för 

alla de här små plast partiklarna som de säger far ut i haven och 

fiskarna äter och vi får dem i oss då också. Och så de här plastöarna i 

stora oceanerna. Men förr i tiden så kommer jag ihåg då renhållnings de 

här bilarna så tömde ju, i Kaskö strand så for de bara ner i stranden och 

tömde. (SLS, ÖTA 332) 

Intervjupersonen tar också in en större helhetsbild i form av de stora oceanernas 

plastöar vilket visar att hennes hav sträcker sig längre än Östersjön, vilket visar på 

globaliserade värden. Hennes berättande är också ett exempel på ”den tredje 

närvarande”, d.v.s. den pågående samhällsdiskussionen fylld av förväntningar som 

följer med under en intervju och styr intervjupersonens svar (Pripp 1999: 68–69). 

Även här görs ett hopp tillbaka i tiden då renhållningsbilarna tömde tankarna i havet. 

Även detta ger en något tudelad bild av människans relation till havet. Delvis har 

människan lyckats förbättra avfallshanteringen, men å andra sidan har plastöarna i 

oceanerna vuxit som problem. Här ställs det lokala mot det globala i jämförande 

perspektiv. Genom att i berättelsen kontrastera nuet med ett då, kan en större 

förståelse för fenomen såsom miljöförstöring fås. Havet i ett miljösammanhang är ett 

återkommande tema i intervjumaterialet. Även medierna lyfter oftast upp teman som 
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t.ex. klimatförändring, övergödning, plast, gifter och sjunkande biodiversitet4. Det 

här ger upphov till berättelser där miljöfrågorna och människan som den stora boven 

är i fokus. På det här viset ses inte havet som den skrämmande och farliga parten 

utan det är människan som är det stora hotet, detta kan ses som en underliggande 

poäng i berättelsen. Berättarpoängen är tydligt den miljömedvetna, moderna kvinnan 

som tar sitt ansvar för miljön. 

Genom att minnas och berätta om landskapet då och nu kan man nå en större 

förståelse av landskapet och människans relation till den. Det ger också möjligheter 

att påverka och förstå framtidens landskap. I Intervjupersonernas berättande om 

havet idag rör de sig i nutid och dåtid men även i framtiden eftersom deras 

bekymmer och ovisshet riktas framåt. Havslandskapet får tre dimensioner i 

berättelsen där dåtid, nutid och framtid vävs samman och bildar ett tidsöverskridande 

landskap. 

 

8 Havet som ger och tar  
 

Efter att jag kontrasterat och analyserat teman som farligt och vardagligt samt 

vackert och fult, kan jag konstatera att havslandskapet är ett landskap som både ger 

och tar. Havlandskapet var något som gav intervjupersonerna bl.a. vackra minnen, 

upplevelser, frihet och en inkomst, men även något som tog tid, frihet och 

människoliv. Dessa aspekter bildar ett berättarbart landskap fyllt av kontraster. 

Genom analysen av berättelserna om havet kunde jag konstatera att havslandskapet 

gjorde berättarna och berättarna havslandskapet. Intervjupersonerna upplevelser var 

direkt beroende av landskapet i form av exempelvis väder och havsdjup och de 

agerade utifrån de premisser landskapet gav dem, men genom berättelsen fick de 

möjligheten att formge och bygga upp landskapet med egna ord och värderingar. Det 

                                                           
4 Söderlund Anne: Östersjön behöver en hjärtoperation, Svenska Yle, 14.09.2015 

Hjälp tumlaren i Östersjön - skicka in observationer VBL, 23.06.2017, 

Buchert, Peter: Blöta vintrar rubbar livet i finska viken, HBL, 12.01.2018, 

Fredriksson, Ann-Lis: Det ser inte bra ut för Östersjön trots optimism och åtgärder-

lantbruket belastar, HBL, 14.01.2018 
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var detta subjektiva havslandskap som kom till genom en samverkan mellan 

människa och landskap som fick stå som grund för landskapsbegreppet i analysen. 

Ett havslandskaps huvudkomponent är havet, d.v.s. vattnet, men till det berättarbara 

landskapet tillkom även andra komponenter. Intervjupersonerna berättade ofta om 

havslandskapet genom att ange väder, havsdjup, vågor (eller vattnets form), plats, 

tidpunkt på dygnet, ljusfenomen, sikt, dofter och ljud, vilka alltså kan påstås vara 

viktiga beskrivande faktorer för ett havslandskap. Även horisonten var viktig i 

många berättelser om havet, vilket visade på vikten av havets storlek och oändlighet 

vid beskrivningarna av det. Då de intervjuade berättade om landskapet var sinnena 

alltid närvarande i form av syn, hörsel, luktsinne och känsel. Smaksinne var det enda 

av sinnena som inte nämnvärt spelade någon större roll i landskapsbeskrivningarna. 

”Det är nog speciellt vackert. Och så kan man höra hur det brakar i isen och så kan 

man höra sälkutar som ropar” är avhandlingens rubrik och låter förstå att plats, 

värderingar och sinnen är viktiga vid beskrivningar av havslandskap. Det var 

poängerna i berättelserna som gjorde dem berättarbara och dessa poäng bestod av 

ytpoäng och underliggande poäng. Ytpoängen var ofta att återge en spännande eller 

underhållande historia där intresseområdet var närvarande, d.v.s. havet. 

Berättarpoängen var ofta att framstå som en god berättare eller som en god kamrat 

eller fiskare eller som kunnig inom ett visst område. Andra underliggande poäng 

förutom berättarpoängen var exempelvis att beskriva landskapet med sinnesintryck, 

samt att återge de värden eller teman som behövdes för att göra ett vackert, fult, 

farligt eller vardagligt havslandskap, men också att ge isen och ön betydelser som 

isolerande och avgränsade, att röra sig i tid och rum i landskapet, att öa landskapet, 

att ange gränser för människan och naturen, att omforma landskapet genom minnen 

och att ge berättelserna ett lyckligt slut.  

Intervjupersonerna beskrev också ofta landskapets form genom berättelser av ett 

aktivt agerande i landskapet, alltså genom att samverka med landskapet eller genom 

att utmana det. Minnets vikt vid intervjupersonernas framställning av havslandskapet 

kan inte frånses. Det var genom minnena som mening kunde skapas i landskapet och 

berättelserna och det var minnena som med andra ord formade de landskap som 

intervjupersonerna berättade om. Landskapet blev till något mera än bara ett 

landskap, det blev ett sätt att uttrycka värderingar och förklara sitt jag i en större 
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helhet. Om intervjupersonerna upplevde att det de skulle berätta inte hade en poäng 

eller passade in i sammanhanget formande berättandet snarare rapporter, eller 

fragment av blivande berättelser. 

Då intervjupersonerna berättade om det farliga havet uppkom många berättelser av 

en tydlig temporal struktur i form av nära ögat-berättelser enligt Labovs modell 

(Labov 2013). Där stod människans agerande till följd av förhållanden i landskapet i 

fokus (jfr Rosenström 1996). Ytpoängen, d.v.s. den anekdotiska poängen var oftast 

att återge en spännande händelse enligt det intresseområde som intervjun behandlade, 

d.v.s. havet. Berättarpoängen var ofta att genom berättelsen framstå som modig, 

kamratskaplig, yrkeskunnig och någon som tar an sitt landskap genom agerandet (jfr 

Adelswärd 1996: 39–47). I kontrast till detta kunde jag läsa gömda betydelser i form 

av de värden en fiskare inte skulle ha såsom; rädd, självisk och oprofessionell. Det 

var med andra ord en person som kunde ta sig an landskapet på bästa möjliga sätt 

och anpassa sig efter de möjligheter och hinder som landskapet gav en som låg i 

fokus. Att våga utmana och stå emot landskapet genom t.ex. uthållighet, kunskap och 

styrka var också viktigt. Det lyckliga slutet var också en form av poäng i 

berättelserna, alltså ett amerikaniserat berättande (Adelswärd 1996). 

Även berättelser som slutat olyckligt berättades, och då sattes fokus på det 

skoningslösa havet och människans litenhet gentemot den. Genom att krydda 

berättandet med inre och externa evalueringar såsom citering, skratt och känslor 

gjordes de mera livfulla och spännande (Marander-Eklund 2000: 153). Det var 

landskapet som gav upphov till grunden för berättelserna och händelserna men det 

var intervjupersonerna som slutligen och valde hur de berättade om landskapet (jfr 

Saltzman & Svensson 1997). 

Isen fick mycket plats i berättelserna om havet och kan liksom ön ses som en 

kulturellt kodad plats, d.v.s. ett topos (jfr Klinkmann 2011) som ofta förknippas med 

något klaustrofobiskt och avskiljande, något som försvinner och något farligt, men 

även som något som binder samman och är vackert. Isens och vattnets föränderlighet 

och kontrastfullhet gav med andra ord upphov till ett berättarbart landskap. Ett annat 

topos som framkom i berättelserna var landskapet under ytan. 

Undervattenslandskapet var en form av landskap som ofta var osynligt för ögat och 

därmed fylldes av gömda betydelser genom berättandet och bildade så kallade 
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”islands of the mind” (Ronström 2016). För dykaren var inte landskapet under ytan 

längre något osynligt, utan ett ställe som synliggjordes genom hans minnen och 

berättande. 

Det osynliga i landskapet synliggjordes alltså genom berättelserna. Berättelserna om 

havet kontrasterade världen ovanpå ytan med världen under ytan. Världen ovanpå 

ytan ansågs ofta som något mer vardagligt och bekant medan världen under ytan 

kantades av mystik, fascination och en viss fara. Det var ett ställe där människan inte 

hörde hemma.  Människans plats i landskapet var tydligt markerad, den fanns oftast 

ovanför ytan, på ön, på båten eller något annat utmärkt ställe och om man överskred 

gränsen levde man farligt. Dykaren gjorde den här gränsöverskridningen och råkade 

ut för en farosituation då han inte direkt lyckades ta sig tillbaka till ytan där han 

hörde hemma. Liksom människan gavs även t.ex. sälen och skarven sin plats i 

landskapet, och om de överskred gränserna kom de ”out of place” (Cresswell 2015) 

och bröt mot ordningen i det av människan konstruerade landskapet. 

Det vardagliga havet var inte lika självklart att berätta om som fara och gav därmed 

inte direkt upphov till några direkta berättelser utan de utgjordes snarare av 

minimiberättelser (Labov 1972: 363) eller rapporter, alltså korta redovisningar som 

återgavs på lyssnarens begäran (Marander-Eklund et al. 2004: 211). Genom att blicka 

tillbaka på barndomen kunde vardagen vid havet färgas på ett annorlunda sätt. Det 

uppstod ett så kallat nostalgiskt berättande som speglade en längtan till ett föreställt 

lyckligt förflutet (Koskinen-Koivisto & Marander-Eklund 2014). Den vuxna 

personens minnen filtrerades genom barnet och genom att gå till en vardaglig plats i 

en annan tid uppstod ett förhållande till landskapet som blev mera berättabar. 

(Halldén 2014) Här var leken och agerandet, samt hur barnen tog över landskapet 

genom leken viktiga underliggande poäng. 

Vackert väder eller ett vackert landskap gav inte lika lätt upphov till berättelser av en 

tydlig temporal struktur i jämförelse med exempelvis det farliga havet. Landskapet 

gav alltså inte i sig själv upphov till ett berättarbart händelseförlopp, men en del 

värden var värda att berätta om och det var dessa värden som var värdefulla i 

analysen. Det vi uppfattar som vackra landskap är alltså subjektivt och ligger hos 

betraktaren men påverkas också av tid och rum samt av de kulturella yttringar som 

finns omkring oss (Saltzman & Svensson 1997). Intervjupersonerna beskrev 
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havslandskapet med upplevelser från sinnen som syn, hörsel, lukt och känsel. De 

byggde upp det vackra havet genom ett berättande där händelser och agerande fick 

en roll i skymundan till förmån för framförallt synen, d.v.s. visuella 

landskapsbeskrivningar som Saltzman och Svensson menar är ett modernt sätt att 

uppleva landskap (Saltzman & Svensson 1997). Landskapet med dess speciella 

visuella drag som kunde uppfattas med sinnena fungerade med andra ord som en 

berättelsepoäng. Intervjupersonerna gav landskapet och dess beståndsdelar gränser 

som i samklang med varandra gav upphov till en liminalitet. Ofta var 

konfrontationen av två fenomen något som gav upphov till något berättarbart och här 

kan nämnas gränsen mellan vatten och land, gränsen mellan vattenyta och 

undervattenslandskap, gränsen mellan dag och natt, gränsen mellan människans och 

djurens landskap, samt gränsen mellan ett nu och ett då. 

Avgränsningar och kontrasteringar byggde upp många av de poänger som jag kunde 

finna i intervjupersonernas berättande. Berättelsernas öar, isflak, fiskebåtar mm. 

avgränsades av olikartade element och bildade öigheter. Vattnet var det som 

möjliggjorde landskapet dess mening och kulturella betydelse (Ronström 2016). Det 

samma gällde berättelserna om fiskebåten och isflaket, d.v.s. det var vattnet och 

landskapet runt dem som möjliggjorde deras betydelser. Ibland sågs vattnet som det 

vackra och fridfulla, medan vattnet ibland fick stå för kaos, osäkerhet och fara. Detta 

påvisar hur berättandet konstruerade det liminala havet och kontrasterade dess 

karaktärsdrag, beroende på berättarens ställning till och position i landskapet. 

Berättandet om det fula havet bestod främst av det miljöförstörda havet, de minskade 

fiskefångsterna och alla de möjliga orsaker till de problem som man måste tampas 

med. Ett sökande efter de skyldiga var också en viktig komponent i berättandet. 

Berättarpoängen kunde bestå av en kunnig, miljömedveten och bekymrad berättare. 

Det uppstod ett ”vi och dom” i berättandet där beslutsfattarna ofta fick stå för dom 

och fiskarna eller öborna för ett vi. Då miljöproblem ofta är osynliga gör dem svåra 

att greppa och förstå, men genom berättandet kunde det osynliga synliggöras vilket 

gjorde det mera påtagligt och förståeligt. T.ex. sälen och skarven var de aktörer som 

genom berättandet fick personifiera de minskade fiskefångsterna.  

I berättandet om det miljöförstörda havet var tiden särskilt närvarande då berättandet 

ofta jämförde landskapet nu med landskapet då, och även såg på landskapet i 
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framtiden. Detta gjorde att landskapet fick flera dimensioner i form av ett nu, ett då 

och en framtid. En kontrastering av landskapet genom tid och rum i berättandet gav 

en större förståelse för havslandskapets problem och gjorde landskapet mera 

berättarbart. 

Berättarna delade in havslandskapet i ”det egna” och ”de andras landskap” så att den 

ena delen var fiskarens och den andra sälens eller skarvens, det uppstod med andra 

ord en gräns som inte fick överskridas. Då något är ”out of place” innebär det en 

form av rebellisk utmaning av landskapet och den givna platsen, vilket leder till en 

nervositet och ängslighet. (Cresswell 2015: 253) Om sälen eller skarven gick över 

gränsen till fiskarens landskap gjorde den en gränsöverskridning som rubbade den av 

människan konstruerade ordningen i landskapet. Detta gjorde att sälen och skarven 

fick fungera som de problematiska parterna i många av fiskarnas berättelser. 

Klinkmann framhåller att Runeberg konstruerat en gränsdragning i form av 

landskapsbeskrivningar mellan skog och hav och därmed även mellan det svenska 

och finska. (Klinkmann 2011: 89–96) I berättelser om havslandskapet förekommer 

mycket kontraster och gränser för att bygga upp ett berättarbart landskap. Klinkmann 

framhåller att man genom att ställa högt mot lågt, kust mot inland, emotionellt mot 

religiöst samt harmoniskt mot disharmoniskt kan sätta gränser och bygga upp olika 

topos. Klinkmann påstår att Runeberg i dikten om Saarijärvi skrev in det 

finlandssvenska kustlandskapet som en geografiskt, kulturellt och historiskt separat 

enhet, frånskild det finska inlandet han själv uppfunnit. I och med Runebergs 

konstruktion av Insjöfinland kan man alltså diskutera om han inte också uppfann det 

finlandssvenska kust och havslandskapet som även påverkar intervjupersonernas sätt 

att framställa havslandskapet. (Klinkmann 2011: 89–96) 

Intervjupersonernas berättande om havslandskapet påverkades av det kulturella arv 

som de växt upp inom och även de influenser som bl.a. Runeberg direkt eller indirekt 

gett dem. Men även mycket annat påverkar sättet att berätta om landskapet, såsom 

den pågående samhällsdiskussionen. Allt från individens syn på landskap till 

intervjusituation och relation mellan intervjuare och intervjuperson gav svar och 

berättelser av en viss form. (jfr Frykman & Löfgren 1979)  

Landskapssynen ger oss en viktig nyckel till förståelse av ett samhälle och en epoks 

kultur och genom att studera människors kulturella landskap kan man fånga viktiga 
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grundteman i deras världsbild. (jfr Frykman & Löfgren 1979). Det insamlade 

materialet var stort och många berättelser fick på grund av avhandlingens 

avgränsning inte plats. Ett framträdande tema i berättelserna som inte behandlades 

var bl.a. fiskelycka och ingen fiskelycka vilket också skulle varit ett exempel på 

havets liminalitet och vid en bredare undersökning skulle det föredras att detta också 

behandlades. För att nå en mera mångdimensionell bild av hur vi berättar om 

havslandskapet samt hur det byggs upp i berättandet borde flera berättelser 

undersökas och flera personer intervjuas. Att samla in berättelser från människor som 

inte har en nära relation till havslandskapet skulle också varit önskvärt för att få en 

mera jämförande studie. 

Havslandskapet som konstruerat av människans har genom historien getts betydelser, 

betydelser och gränsdragningar. Men havslandskapet har också egna, för oss 

människor osynliga och svårgreppade gränser som vi överskridit. Det är dessa 

gränsöverskridningar som gett oss de miljöproblem vi lever med idag. Genom att 

studera berättelser om havet och havslandskapet kan vi nå en bättre förståelse för 

hela vår samtid, vår landskapssyn, vår relation till havet, våra värderingar och även 

finna den förståelse som behövs för att rädda våra framtida hav. Allt börjar trots allt 

med förståelse. 
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