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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med denna avhandling är att redogöra för de fritidsbosattas och fritidsbosättningens betydelse för en fritidsort i södra Finlands skärgård,
samt redogöra för hurdana kategoriseringar som görs mellan olika människor och grupper på orten. Fenomenet iakttas i termer av Zygmunt
Baumans "vi" och "de" tänkande samt Erving Goffmans tankar om "främre" och "bakre" regioner. Jag har undersökt om ett ”vi” och ”de”
tänkande förekommer och om det finns ”främre” och ”bakre” regioner på orten. Kategoriseringarna görs ur de intervjuades perspektiv, vilket
betyder att de intervjuade kategoriserar sig själva i olika sammanhang som ”vi”, medan de olika grupper de jämför sig med kategoriseras som
”de”.
Jag har undersökt fenomen genom att göra kvalitativa temaintervjuer med åtta fast bosatta personer på orten. Intervjuerna genomfördes i början
av år 2003. Det karakteristiska för intervjupersonerna var att de alla är fast bosatta på orten sedan en relativt lång tid tillbaka. Dessutom är alla
informanterna svenskspråkiga.
Resultaten av undersökningen visar att fritidsbosättningen har en märkbar betydelse för fritidsorten både socialt, ekonomiskt och språkligt sett.
De fritidsbosattas närvaro på orten upplevs både positivt och negativt. Mötena mellan olika människor på den ”främre” regionen, det vill säga på
den region som är till för alla, anses positiva, medan mötena på den ”bakre” regionen, det vill säga den region som är till endast för vissa
människor, anses något negativa. Det finns en del ”bakre” regioner på orten.
Kategoriseringar mellan ”vi” och ”de” förekommer på orten. Eftersom de intervjuade alla är fast bosatta kategoriserar de sig själva som ”vi”,
medan de kategoriserar dem de jämför sig med som ”de”. Förutom kategoriseringar mellan fast bosatta och fritidsbosatta förekommer
kategoriseringar mellan ”äkta” och ”halväkta” ortsbor och fritidsbosatta, mellan föreningsmedlemmar och ”övriga” samt mellan svenskspråkiga
och finskspråkiga ortsbor och fritidsbosatta. De fast bosatta har inte som grupp en lika stark ”vi-känsla” som de olika grupperingarna inom den
fast bosatta befolkningen har.
De viktigaste källorna för avhandlingens teoretiska del är Zygmunt Bauman, Erving Goffman, Jeremy Boissevain, Dean MacCannell och Orvar
Löfgren.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
fritidsboende
fast bosatta
sociala relationer
skärgården

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

