
KYSELYLOMAKE: FSD2683 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2011

QUESTIONNAIRE: FSD2683 ELECTRONIC PUBLICATIONS USER SURVEY 2011

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsveten-
skapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Kunskapen på forskarens skrivbord! En enkät för användare av e-resurser

Bästa Forskare! 
 
Enkäten ”Kunskapen på forskarens skrivbord!” genomförs av FinELib-konsortium som består av 
finländska universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek. FinELib anskaffar 
centraliserat inhemskt och utländskt elektroniskt material för forskning och undervisning. 
 
Enkäten riktar sig till forskare som arbetar vid universitet, universitetssjukhus och forskningsinstitut 
som hör till FinELib-konsortiet. Syftet med enkäten är att utreda hur forskarna söker och använder 
vetenskapliga publikationer och hur elektroniska publikationer fyller forskarnas behov. Varje forskares 
svar är viktigt för att resultaten av enkäten ska ge en så täckande bild som möjligt av hur forskarna 
använder e-publikationer. Resultaten hjälper till när biblioteken och informationstjänsterna utvärderar 
och utvecklar sina tjänster för forskare. 
 
Svaren behandlas konfidentiellt och med hänsyn till de svarandes integritet. Den enskilda svararens 
uppgifter kan inte identifieras i rapporten. Det elektroniska forskningsmaterial som arkiveras i Finlands 
samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) för att användas i vetenskaplig forskning och undervisning. 
 
Du kan besvara enkäten fram till den 16 oktober 2011. Det tar ca 15–20 minuter att besvara enkäten. 
Det är också möjligt att avbryta då svaren sparas och du fortsätter att svara senare. 
 
Ett presentkort till en bokhandel värt 100 euro lottas ut bland alla som har svarat på enkäten. Om du 
vill delta i utlottningen, lämna dina kontaktuppgifter på en separat blankett när du har besvarat 
enkäten. Personuppgifter sammanförs inte med enkätsvaren. 
 
Tack för att du deltar! 
 
Ytterligare upplysningar om enkäten,  
FinELib-serviceenhet: finelib (at) helsinki.fi 
 
Med vänlig hälsning,  
Anu Alaterä  
Planerare  
Nationalbiblioteket / FinELib  

1.1 Ålder   

1.2 Kön 
 
  Kvinna  
  Man  

1.3 Arbetar du vid... Du kan välja flera alternativ. 
 
  Ett universitet  
  Ett forskningsinstitut  
  Ett universitetssjukhus  

  En annan organisation, vilken?   

Välj organisationen du arbetar i. Du kan välja flera alternativ. 
 
Universitet: 
 
  Aalto-universitet 
  Hanken Svenska handelhögskolan 
  Helsingfors universitet 
  Östra Finlands universitet 
  Jyväskylä universitet 
  Bildkonstakademin 



  Lapplands universitet 
  Villmanstrands tekniska universitet 
  Försvarshögskolan 
  Uleåborgs universitet 
  Sibelius-Akademin 
  Tammerfors tekniska universitet 
  Tammerfors universitet 
  Teaterhögskolan 
  Åbo universitet 
  Vasa universitet 
  Åbo Akademi 

Forskningsinstitut: 
 
  Riksdagen 
  Livsmedelssäkerhetsverket Evira 
  Pensionsskyddscentralen 
  Europeiska kemikaliemyndigheten 
  Geodetiska institutet 
  Geologiska forskningscentralen 
  Helsingfors stads faktacentral 
  Meteorologiska institutet 
  Folkpensionsanstalten 
  Servicecentralen för utvecklingssamarbete 
  Forskningscentralen för de inhemska språken 
  Konsumentforskningscentralen 
  Stiftelsen för Rehabilitering 
  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
  Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi 
  Skogsforskningsinstitutet 
  Museiverket 
  Undervisnings- och kulturministeriet 
  Patent- och registerstyrelsen 
  Försvarsmaktens Tekniska Forskningsanstalt 
  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 
  Finska Litteratursällskapet 
  Finlands Akademi 
  Finlands Bank 
  Finlands miljöcentral 
  Strålsäkerhetscentralen 
  Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 
  Teknologiska forskningscentralen (VTT) 
  Institutet för hälsa och välfärd 
  Statistikcentralen 
  Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) 
  Arbetshälsoinstitutet 
  UKK-institutet 
  Statens konstmuseum 
  Statens ekonomiska forskningscentral 
  Statsrådet 
  Institutet för Ryssland och Östeuropa 
  Finska Befolkningsförbundet 
  Rundradion 

En annan organisation, vilken?   

Universitetssjukhus: 
 
  Helsingfors universitetscentralsjukhus 
  Kuopio universitetssjukhus 



  Uleåborg universitetssjukhus 
  Tammerfors universitetssjukhus 
  Åbo Universitetscentralsjukhus 

1.4 Vilken är din högsta examen? 
 
  Studentexamen  
  Yrkesexamen  
  Lägre högskoleexamen  
  Högre högskoleexamen  
  Licentiatexamen eller motsvarande  
  Doktorsexamen eller motsvarande  

  Annan examen, vilken?   

1.5 Vilket år tog du din högsta examen (t.ex. 2001)?   

1.6 Arbetserfarenhet som forskare (i antal år). 
 
I Finland: 
 
  Ingen erfarenhet  
  Under ett år  

  Över ett år (Hur många år)   

Utanför Finland: 
 
  Ingen erfarenhet  
  Under ett år  

  Över ett år (Hur många år)   

1.7 Vilken är din ställning? (Välj det alternativ som motsvarar din ställning bäst.) 
 
  Professor eller chef för en enhet  
  Universitetslektor  
  Universitetslärare  
  Forskare/specialforskare  
  Forsknings- eller projektchef  
  Doktorand  
  Forskningsassistent  

  Annan, vilken?   

1.8 Inom vilket forskningsområde är du verksam? 
 
  Humanistiska vetenskaper och språkvetenskaper  
  Samhälls- och beteendevetenskaper  
  Ekonomi  
  Medicin och hälsovetenskaper  
  Biovetenskaper och lantbruksvetenskap  
  Matematik och geovetenskaper  
  Kemi  
  Tekniska vetenskaper  
  Datavetenskap och informationsvetenskap  

  Annat, vilket?   

 

1.9 Precisera ditt forskningsområde (t.ex. växtproduktionsbiologi, bibliometri) 



  

1.10 I vilken omfattning har du fått forskningsfinansiering från följande källor under de 
senaste fem åren? 
 

2.1 Hurdan forskning bedriver du? 
 

2.2 Hur stor del av din arbetstid går åt till följande uppgifter? 
 

Huvudsakligen I viss 
utsträckning

Litet Ingen

Stipendium från 
stiftelse eller fond

Forskningsfinansiering 
från Europeiska 
unionen

Forskningsfinansiering 
från ministerierna

Finansiering från 
Finlands Akademi

Finansiering från 
TEKES

Forskning i 
anställningsförhållande 
(ingen särskild 
finansiering)

Finansiering från 
företag, 
uppdragsforskning

Annan finansiering, 
vilken?

Huvudsakligen I viss 
utsträckning

Inte 
alls

Teoretisk 
forskning

Empirisk 
forskning

Planerings- och 
utvecklingsarbete

En 
betydande 

del

En 
ganska 
stor 
del

En 
liten 
del

Ingår 
inte i 
mitt 

arbete

Utveckling av ny 
teknik eller en ny 
produkt

Läsning av 
vetenskaplig 
litteratur eller 
källitteratur

Insamling av 



2.3 Hur många publikationer som har med din forskning att göra och som hör till någon av 
kategorierna nedan har du gett ut under de två senaste åren? 
 

forskningsmaterial 
och analys

Skrivande av 
vetenskapliga artiklar 
eller rapporter

Ansökningar om 
forskningsfinansiering

Undervisning och 
handledning

Administration

Myndighetsutövning

Vetenskapliga 
uppdrag i egenskap 
av sakkunnig (t.ex. 
referentgranskning, 
utlåtanden i samband 
med 
tjänstetillsättningar)

Konstnärligt arbete 
som anknyter till 
undervisning eller 
forskning

Stå till tjänst när 
samhället behöver 
universitetets 
expertis

Annat, vad?

Artikel i en finländsk 
vetenskaplig tidskrift med 
referentgranskning

Artikel i en internationell 
tidskrift med 
referentgranskning

Artikel i en finländsk 
konferenspublikation med 
referentgranskning

Artikel i en internationell 
konferenspublikation med 
referentgranskning

Artikel i ett finländskt 
samlingsverk med 
referentgranskning

Artikel i ett internationellt 
samlingsverk med 
referentgranskning

Finländsk vetenskaplig 
monografi (bok)

Internationell vetenskaplig 
monografi (bok)



2.4 På vilket språk publicerar du? 
 

3.1 Bedriver du forsknings- eller publikationssamarbete med andra forskare? 
 
  Kontinuerligt  
  Tillfälligtvis  
  Inte alls  

3.2 Bedöm betydelsen av forsknings- och publikationssamarbetet för ditt arbete. 
 
  Samarbetet är viktigt  
  Samarbetet är ganska viktigt  
  Samarbetet är oviktigt  
  Jag bedriver inte forskningssamarbete  

3.3 Bedriver du forsknings- eller publikationssamarbete med andra forskare än inom ditt 
eget vetenskapsområde? 
 
  Kontinuerligt  
  Tillfälligtvis  
  Inte alls  

3.4 I vilken utsträckning bedriver du forsknings- eller publikationssamarbete med forskare 
inom andra organisationer än din egen? 
 
I Finland med: 

Forskningsrapport/working 
papers

Artikel i en lärobok eller 
handbok

Teknisk manual

Artikel i en finländsk 
facktidskrift, 
allmänvetenskaplig 
tidskrift eller konsttidskrift

Artikel i en internationell 
facktidskrift, 
allmänvetenskaplig 
tidskrift eller konsttidskrift

Artikel i en dagstidning 
eller tidskrift

Patent

Blogg, wikiartikel eller 
annan interaktiv 
webbpublikation

Huvudsakligen I viss 
utsträckning

Inte 
alls

Finska

Svenska

Engelska

Annat, 
vilket?



 

Utanför Finland med: 
 

3.5 Bedöm betydelsen av det internationella samarbetet för ditt arbete. 
 
  Samarbetet är viktigt  
  Samarbetet är ganska viktigt  
  Samarbetet är oviktigt  
  Jag samarbetar inte internationellt  

4.1 Hur stor del av de vetenskapliga publikationer du använder finns tillgängliga i elektronisk 
form? 
 
  Alla finns tillgängliga i elektronisk form  
  Största delen finns tillgängliga i elektronisk form  
  Cirka hälften finns tillgängliga i elektronisk form  
  En betydande del finns tillgängliga endast i tryck  
  Nästan alla finns tillgängliga endast i tryck  

4.2 Vilka av de publikationer som du behöver finns inte att få i elektronisk form? 

Kontinuerligt Tillfälligtvis Inget 
samarbete

Universitet

Forskningsinstitut

Universitetssjukhus

Organisationer 
inom offentliga 
sektorn

Organisationer 
inom privata 
sektorn

Tredje sektorns 
organisationer

Annan part, vilken?

Kontinuerligt Tillfälligtvis Inget 
samarbete

Universitet

Forskningsinstitut

Universitetssjukhus

Organisationer 
inom offentliga 
sektorn

Organisationer 
inom privata 
sektorn

Tredje sektorns 
organisationer

Annan part, vilken?



4.3 Hur ofta läser du följande publikationer? Gör en uppskattning enligt publikationstyp. 
 

4.4 Hur eller i vilken form läser du följande publikationer? Du kan välja flera alternativ. 
 

4.5 Hur gamla publikationer använder du i din forskning? 
 

Dagligen Varje 
vecka

En gång 
i 

månaden 
eller 
mera 
sällan

Inte 
alls

Referentgranskade 
inhemska vetenskapliga 
artiklar

Referentgranskade 
internationella vetenskapliga 
artiklar

Referentgranskade 
konferenspublikationer

Referentgranskade artiklar i 
samlingsverk

Vetenskapliga monografier 
(böcker)

Forskningsrapporter/working 
papers

Referenslitteratur och 
uppslagsverk

Standarder

Lagstiftning

Statistik

Annat, vad?

Dator Mobilenhet 
(t.ex. 
iPad, 

läsplatta)

Tryckt eller 
papperskopia

Utskrift

Vetenskapliga 
artiklar i 
tidskrifter

Vetenskapliga 
monografier 
(böcker)

Handböcker 
och 
uppslagsverk

Mycket I viss 
utsträckning

Inte alls

Under ett 
år gamla



4.6 Läser du andra publikationer än publikationer inom ditt eget vetenskapsområde? 
 
  Mycket  
  I viss mån  
  Litet  
  Inte alls  

5.1 Var eller hur börjar du informationssökningen? Välj de tre alternativ som du använder 
mest. 
 
  Den egna organisationens hemsida eller sökportal (t.ex. Nelli-portalen)  
  En annan organisations hemsida eller sökportal  
  Referensdatabaser (t.ex. ISI Web of Science, Scopus)  
  En förläggares eller förmedlares databas över e-material (t.ex. Elsevier ScienceDirect, EbscoHost)  
  Tidskriftens eget arkiv eller webbsidor  
  Författares eller forskargruppers webbsidor  
  Google eller någon annan sökmaskin  
  Nätbokhandel (t.ex. Amazon)  
  Nyhetsbevakning i centrala databaser eller tidskrifter  
  RSS-flöden  
  Sociala medier (bloggar, sociala bokmärken, Twitter, Facebook m.m)  
  Jag frågar en kollega  

  Annat, var eller hur?   

5. 2 Från vilka källor eller genom vilka kanaler får du den information som du behöver? 
 

2–5 år 
gamla

6–10 år 
gamla

Över 10 
år gamla

Över 20 
år gamla

Kontinuerligt Tillfälligtvis Aldrig

Med sökord i e-materialet

Källhänvisningar i elektroniska 
databaser eller publikationer

Bläddrar i tryckt material

Bläddrar i elektroniskt material

Forskargruppens arkiv

Tips från kolleger

Jag får publikationer direkt av 
kolleger

Hjälp av 
bibliotekets/informationstjänstens 
personal

E-postmeddelanden

RSS-flöden

Någon annan kanal eller källa, 
vilken?



6.1 a) Har man i de forskningsprojekt du har medverkat i de två senaste åren använt 
forskningsfinansiering till anskaffning av elektroniskt material? 
 
  Ja  
  Nej  
  Kan inte svara  

6.1 b) Om elektroniska publikationer anskaffas med medel för projektfinansieringen, är 
publikationerna 
 
  I en enskild forskares bruk  
  I forskargruppens bruk  
  Hela organisationens (t.ex. universitet/forskningsinstitut) bruk  
  Kan inte svara  

6.2 Hur finansieras anskaffningen av de vetenskapliga publikationer som du använder? 
 

6.3 Vilka elektroniska publikationer önskar du att din arbetsplats anskaffar? 

7.1 Vilka problem har du stött på i användningen av elektroniskt material? Ge exempel. 

7.2. Vilken hjälp eller vilket stöd önskar du av biblioteket/informationstjänsten i din egen 
organisation? Välj de tre viktigaste. 
 
  Allmän undervisning i informationssökning  

Kontinuerligt Tillfälligtvis Aldrig

Jag använder 
publikationer som 
har anskaffats via 
min egen 
organisation (t.ex. 
bibliotek) och som 
är avgiftsfria för 
mig

Jag köper 
publikationer på 
forskningsprojektets 
bekostnad

Jag köper 
publikationer med 
egna medel

Jag får 
publikationer av 
forskare vid en 
annan organisation

På annat sätt, hur?



  Mera information om tillgängliga material  
  Undervisning i användningen av portaler, sökmaskiner och användargränssnitt för 

informationssökning  
  Teknisk utrustning (t.ex. läsplattor) som biblioteket står till tjänst med  
  Undervisning i användning av teknisk utrustning  
  Undervisningsmaterial som gäller informationssökning  
  Informatikers tjänster  
  Informatikers referensanalystjänst  
  Information om bibliotekets tjänster  
  Stöd i publicering  

  Annat, vad?   

7.3 Om du har arbetat som forskare utanför Finland, jämför dina erfarenheter av 
bibliotekstjänster. 
 
Du kan välja det land vars bibliotekstjänster du vill jämföra med bibliotekstjänsterna som du 
får via din nuvarande arbetsgivare. Ange landet i textfältet nedan. 
  
 

 
 

8 Kommentarer och respons. 

Landet som jag jämför med är:

Bättre På 
samma 
nivå

Sämre Kan 
inte 
svara

På min arbetsplats i 
Finland är tillgången 
till vetenskapliga 
publikationer (tryckta 
och elektroniska)

På min arbetsplats i 
Finland är tillgången 
till elektroniska 
publikationer

På min arbetsplats i 
Finland är 
bibliotekets stöd för 
informationssökning

På min arbetsplats i 
Finland är 
användarutbildningen


