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 Lösenord 

Besvara enkäten om kultur och fritid 

Hurdana filmer tycker du om? Är du intresserad av idrott eller trädgårdsskötsel? Hurdan musik lyssnar 

du på? Följer du med samtidskonst eller sociala medier? 

Välkommen att svara på bifogade enkät där du har möjlighet att ge dina egna synpunkter och 

erfarenheter beträffande olika områden av kultur och fritid. 

Hur gå till väga? 

Svara på webblankettens frågor senast 9.3.2018. Uppe till höger i brevet finns webbadressen och 

dina personliga koder med vilka du kan besvara enkäten. 

Bland alla som deltar i Statistikcentralens enkäter utlottas årligen 50 presentkort värda 100 

euro. 

Det är viktigt att delta 

Eftersom vi inte kan bjuda in alla personer som är bosatta i Finland att svara på enkäten har en grupp 

som representerar alla slumpmässigt valts ut att delta. I undersökningen representerar du din 

åldersgrupp och din region och ingen annan kan ersätta dig. 

Enkäten är avsedd för alla finländare. För att vi skall få en tillförlitlig helhetsbild är det mycket viktigt 

att du besvarar enkäten oberoende av vad du har för fritidsintressen eller hur du tillbringar tiden. Alla 

svar är lika värdefulla. 

Dina svar är konfidentiella 

Frågorna besvaras anonymt. Om du vill, kan du delta i fortsättningsundersökningen genom att ge din 

kontaktinformation i slutet av enkäten. Undersökningsresultaten publiceras i sådan form att ingen 

enskild persons svar kan urskiljas i materialet.  

Enkäten genomförs av Statistikcentralen och den är en del av ett mer omfattande forskningsprojekt  

som görs vid Tammerfors universitet. Mera information om undersökningen och forskarnas kontakt-

information finns i den bifogade broschyren och på internet på adressen: www.stat.fi/tup/kupo_sv. 

Tack för samarbetet! 

Statistikcentralen  Tammerfors universitet 

 

 

Jussi Heino   Semi Purhonen 
statistikdirektör  akademiforskare, biträdande professor 

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden. 

Insamlingsmaterialet kompletteras med uppgifter om uppgiftslämnarna ur de administrativa material som Statistikcentralen har tillgång 

till, t.ex. uppgifter om utbildning, inkomster och regionala uppgifter. Det material som bildats på basis av enkäten utlämnas till Finlands 

samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möjligt 

att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen. Om du deltar i undersökningen, kan dina uppgifter användas enligt ovan. Du 

kan om du så önskar annullera ditt deltagande genom att skicka ett meddelande till e-posten kulttuurikysely@stat.fi. TK-41-183-18. 
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