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Fritidsdeltagande 2017
Förändringar i läsandet

Böcker läses mer än tidigare – antalet lästa böcker har
minskat
Läsandet av böcker är en av finländarnas vanligaste hobbyer. År 2017 hade över tre fjärdedelar
av befolkning som fyllt 10 år läst minst en bok under det senaste halvåret. Antalet är något större
än i början av 2000-talet. Kvinnor läser fler böcker än männen, och så har det varit sedan början
av 1980-talet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens fritidsundersökning år 2017.
Läsandet av böcker under sex månader, %

Även det fortfarande är vanligt att läsa böcker, har antalet lästa böcker minskat betydligt. Ännu år 1981
hade omkring var tredje och åren 1991 och 2002 omkring var fjärde person som fyllt 10 år läst minst tio
böcker under ett halvår. År 2017 var bara 13 procent av dem som fyllt 10 år aktiva läsare som läst minst
tio böcker. De mest aktiva läsarna var 10–14-åringarna

Helsingfors 25.4.2019

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

Läst minst 10 böcker under sex månader, %

Det regelbundna läsandet av dagstidningar har minskat sedan början av 1990-talet, även om Finland
fortfarande är ett starkt tidningsland. Av hela den befolkning som fyllt 10 år följde 77 procent regelbundet
med dagstidningar. Medan alla befolkningsgrupper läste dagstidningar ganska regelbundet i början av
1990-talet, syns det nu tydliga skillnader mellan befolkningsgrupperna i hur man följer med dagstidningar
regelbundet. De grupper som minst följer med dagstidningar är unga, studerande och arbetslösa. Som
regelbunden läsning av dagstidningar avses i fritidsundersökningen läsning flera dagar i veckan av
dagstidningar antingen i webb- eller pappersformat.
Regelbunden läsning av dagstidningar, %

Uppgifterna för fritidsundersökningen samlades in mellan oktober 2017 och januari 2018. Uppgifterna
samlades av 10–14-åringar och 75-åringar och äldre som besöksintervjuer och av 15–74-åringar antingen
som webb- eller postenkät. Sammanlagt deltog 7 155 personer i undersökningen.
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