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STATISTIKCENTRALEN
− producerar statistik över samhällets olika delområden 
− stöder informationsbaserat beslutsfattande
− främjar användningen av statistisk information
− skapar förutsättningar för forskning 

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Postadress: 00022 Statistikcentralen
Telefon: 029 551 1000
stat.fi 

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus

instagram.com/tilastokeskus
 

LÄS MERA
HÄR  

FAKTA INFÖR FRAMTIDEN –  
TILLFÖRLITLIG STATISTIK  
TILL NYTTA FÖR KUNDERNA

MERA OM UNDERSÖKNINGEN: 
research.uta.fi/dynamics/tietoa_kyselysta
www.stat.fi/tup/kupo_sv

KONTAKTINFORMATION
Tammerfors universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
För undersökningen svarar:
Taru Lindblom, forskardoktor, tfn 050 437 7186
Semi Purhonen, akademiforskare, biträdande professor
förnamn.efternamn@uta.fi

För datainsamlingen svarar vid Statistikcentralen:
Riina Nyberg, forskare, tfn 029 551 2480
e-post: kulttuurikysely@tilastokeskus.fi

Forskningsgruppens medlemmar vid Tammerfors universitet  
från vänster: Tina Lauronen, Semi Purhonen, Riie Heikkilä  
och Taru Lindblom.
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HAR KULTURSMAKEN  
ÄNDRATS PÅ TIO ÅR? 

Den här enkäten är en del av ett mer omfattande forsk-
ningsprojekt (DYNAMICS) om kulturintressen och fri-
tid som finansieras av Finlands Akademi. Projektet görs 
inom sociologi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten 
vid Tammerfors universitet. Det är en fortsättning på en 
liknande undersökning som gjordes för 10 år sedan. Da-
tainsamlingen genomförs av Statistikcentralen. Projektet 
klarlägger allsidigt kultur och fritidsintressen i dagens 
Finland samt granskar förändringar i finländarnas kul-
turpreferenser under det gångna decenniet.

KULTUR  
OCH FRITID  
I FINLAND 2018 



BAKGRUND  
TILL ENKÄTEN
Finländarna tillbringar fritiden på ett varierande sätt 
och intressena omfattar allt från idrott och bär-
plockning till konserter och föreningsverksamhet. 
Undersökningen Kultur och fritid i Finland 2018 
kartlägger finländarnas tycke och smak när det 
gäller kultur och fritid.  

MÅNGSIDIGT OM  
KULTUR OCH FRITID
Med enkäten utreder man bland annat finländar-
nas tv-tittarvanor och musiksmak samt preferenser 
för läsning, filmer, kulturdeltagande och olika spel. 
Dessutom utreder man finländarnas internetva-
nor och hobbyverksamhet. Med hjälp av enkäten 
önskar man få en mångsidig bild av finländarnas 
fritidsintressen och -aktiviteter samt allmänna åsik-
ter om frågor som t.ex. gäller kultur och samhälls-
deltagande.  
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HUR BLEV JAG VALD?

För undersökningen har 3 500 personer i åldern 18–74 
år som bor i Finland slumpmässigt tagits ut. Du är en av 
dem. En person som valts med i undersökningen kan inte 
bytas ut mot någon annan. Ditt svar är viktigt! 

DET ÄR LÄTT ATT DELTA

Enkäten besvaras på internet. Om du inte vill besvara en-
käten på webben, kan du lämna uppgifterna i ett senare 
skede på en pappersblankett. För att kunna svara på frå-
gorna behöver du inte förbereda dig. 

Enkäten är avsedd för alla finländare, inte bara för dem 
som har något visst fritids- eller kulturintresse.

UPPGIFTERNA ÄR KONFIDENTIELLA

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sam-
manställer statistik och gör utredningar som gäller sam-
hällsförhållanden. De som bearbetar uppgifterna vid 
Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Under-
sökningsresultaten publiceras i sådan form att ingen ens-
kild persons svar kan urskiljas i materialet.

DU KAN VINNA ETT PRESENTKORT

Bland alla som deltar i Statistikcentralens enkäter utlottas 
årligen 50 presentkort på 100 euro. Statistikcentralen lot-
tar ut vinnarna och meddelar dem personligen.
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