
KYSELYLOMAKE: FSD2874 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY 2005: YLI-
OPISTOKIRJASTOT

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 sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

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

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



Det nationella elektroniska biblioteket FinELib - 

användarenkät till universitet 2005 

Det nationella elektroniska biblioteket FinELib anskaffar internationella och inhemska 

elektroniska tidningar, 

databaser och andra nättjänster till förfogande för finska universitet, yrkeshögskolor, 

forskningsinstitut och 

allmänna bibliotek. Målsättningen för FinELibs verksamhet är att förbättra 

förutsättningarna för forskning, 

inlärning och utbildning i Finland samt att öka forskningens konkurrenskraft. 

 

GENOM ATT SVARA PÅ DENNA ENKÄT OM ANVÄNDNINGEN AV 

ELEKTRONISKA MATERIAL PÅVERKAR 

DU UTVECKLINGEN AV DINA EGNA ARBETSFÖRHÅLLANDEN! 
 

Det tar cirka 10 minuter att fylla i enkäten. Dina svar behandlas konfidentiellt. 

 

Enkäten kan besvaras från och med 18.4.2005. Vänligen besvara enkäten senast den 

1.5.2005. 

 

OBS! Cookies måste tillåtas för att enkäten skall kunna ifyllas. Se anvisningar här. 

(endast på finska, se "Evästeet") 

 

Bakgrundsfakta  

Obs! Det är obligatoriskt att svara på frågorna 1. - 6. 

 

1. Kön 

 

2. Ålder 

 

3. Vilket universitet representerar du? 

 

4. Vilken grupp av studerande eller arbetstagare tillhör du närmast? 

 

5. Har du avlagt doktorsexamen? 

 

6. Vilket utbildningsområde representerar du? 

 

Namnet på ditt vetenskaps- / utbildningsområde: 

 

Ifall du inte bedriver forskning, gå till fråga 13. 

http://ok.helsinki.fi/?page=165
http://www.tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/lk/tieteenala_97_keh.html


 

Forskning  

7. Vilket är ditt forskningsområde? 

(t.ex. kulturgeografi, idéhistoria, geriatri, partikelfysik, spektralanalys) 

 

8. Jag bedriver främst 

 

9. Mitt forskningsområde är nytt och det håller på att befästa 

sin ställning inom disciplinen? 

 

10. I vilken utsträckning råder det samstämmighet om de 

viktigaste forskningsområdena och –teorierna inom ditt 

forskningsområde? 

 

11. Jag bedriver forskning 

 

12. Jag använder publikationer i mitt arbete 

 

13. I vilken utsträckning uppskattas följande former för publicering inom ditt område? 

 Mycket I viss mån Litet Inte alls 

Vetenskaplig monografi 

Refererad tidskriftsartikel 

Refererad konferensartikel 

Läro- eller handbok 

Teknisk manual 
 



 

Allmänt om användningen av elektroniska tidningar och databaser  

14. I vilken utsträckning använder du elektroniska och tryckta material i ditt eget arbete? 

 

15. Är du beredd att avstå från tryckt material ifall 

du har tillgång till en elektronisk version? 

 

Orsak: 



 

Vilka av följande FinELib-databaser har du använt och hur viktiga anser du dem vara 

utifrån ditt arbete eller dina studier?  

16. ELEKTRONISKA TIDNINGAR 

 
Mycket 

viktig 
Viktig 

Inte särskilt 

viktig 

Använder 

ej 

a) ABI INFORM: PROQUEST 

DIRECT 
Ekonomiska, beteende-, natur-, 

gymnastik- och idrottsvetenskaper, 

medicin, samhällsvetenskaper och 

datateknik 

b) ACM DIGITAL LIBRARY 

Databehandling 

c) ACS PUBLICATIONS 

Kemi 

d) ANNUAL REVIEWS 

Medicin, natur- och samhällsvetenskaper, 

psykologi 

e) EBSCOHOST: Academic Search Elite 

/ Premier, 

Business Source Elite / Premier, Econlit, 

ATLA / ATLAS, 

Masterfile Elite / Premier, World 

Magazine Bank 

Humanistiska och samhällsvetenskaper 

f) ELEKTRA 

Inhemska vetenskapliga tidskrifter 

g) ELSEVIER: Science Direct 

Naturvetenskaper, medicin, ingenjörs- och 

ekonomiska, lantbruks-, miljö-, 

samhälls-, konst- och humanistiska 

vetenskaper 

h) IEEE / IEE-IEL ONLINE 

Teknik 

i) HighWire 

Medicin och vårdvetenskaper 

j) IIMP - International Index to Music 

Periodicals 
Musikvetenskaper 

k) JSTOR 



Samhälls- och humanistiska vetenskaper, 

ekonomi 

l) Kluwer Journals 

m) MCB: Emerald Library 

Ledarskap, teknik, ekonomiska och 

samhällsvetenskaper 

n) Mediearkivet 

Artiklar från svenska dagstidningar och 

tidskrifter 

o) Nature 

Medicin och naturvetenskaper 

p) OVID: Medline, Cinahl, Evidence 

Based Medicine Reviews, 

Clinical Evidence,Ovid Biomedical 

Collections, Mental Health 

Collection, Ovid Nursing Collection, Ovid 

Nursing Collection 2 

Hälsovetenskap, vårdvetenskap och 

veterinärmedicin 

q) PsycArticles 

Över 50 tidningar inom psykologi 

r) SAGE 

Kommunikations- och 

samhällsvetenskaper, politologi, 

sociologi, kriminologi 

s) Science 

Tidningen Science 

t) Source OECD 

Böcker, tidningar och statistik som handlar 

om 

ekonomi, publicerade av OECD 

u) Springer Verlag: SpringerLink 

Naturvetenskaper och medicin, teknik 
 



 

Vilka av följande FinELib-databaser har du använt och hur viktiga anser du dem vara 

utifrån ditt arbete eller dina studier?  

17. REFERENSDATABASER 

 
Mycket 

viktig 
Viktig 

Inte särskilt 

viktig 

Använder 

ej 

a) ABC CLIO: America - History and 

Life, Historical Abstracts 

b) Chemical Abstracts: Scifinder 

Scholar: CA, CAS Registry, 

CASREACT, CHEMCATS, CHEMLIST 

Kemi 

c) Compendex & EI Village 2: 

Compendex, Engineering Village 2, 

PaperVillage 2, ChemVillage 

Teknik 

d) Cambridge Scientific Abstracts 

(CSA): Bl.a. PsycInfo, 

ARTbibliographies Modern 

Lantbruks-, skogs-, miljö- och 

materialvetenskaper, medicin, 

språkvetenskaper, databehandling, 

sociologi etc. 

e) Design and Applied Arts Index 

(DAAI) 
Formgivning och handarbete 

f) ETDEWEB 

IEA:s bibliografiska databas, historiska fil 

och 

rapporter i fulltext samt länkar till 

originalmaterialet i databasen 

g) Global Books in Print 

Uppgifter om böcker, videor och band 

publicerade på engelska 

h) Helecon: FINP, MIX ja SCIMA 

Ekonomiska vetenskaper 

i) ISI - Web Of Knowledge: Web of 

Science, Journal Citations 

Reports, Arts and Humanities Citation 

Index, Science Citation 

Index Expanded 



j) PCI - Periodicals Contents Index 

Specialområden, humanistiska, kultur-, 

konst- och 

samhällsvetenskaper 

k) Philosopher's Index 

Referensdatabas i filosofi, referenser från 

och med 1940 

l) Silver Platter: BA, BA / RRM, BIOSIS, 

CAB, 

INSPEC, FIAF, Wilson Art 

m) Tenttu 

Referenser från Tekniska högskolans 

(THS) böcker, 

tidningar, artiklar, diplom- och 

licentiatarbeten samt forsknings-, 

publikations- och sakkunnigregister 

n) UlrichsWeb 

Referensuppgifter från tidningar, 

konferenspublikationer, 

vetenskapliga monografiserier etc 
 



 

Vilka av följande FinELib-databaser har du använt och hur viktiga anser du dem vara 

utifrån ditt arbete eller dina studier?  

18. UPPSLAGSVERK 

 
Mycket 

viktig 
Viktig 

Inte 

särskilt 

viktig 

Använder 

ej 

a) AMICO 

Bilddatabas med över 100 000 verk 

(målningar, 

skulpturer, teckningar, textilier, smycken, 

böcker mm.) 

inom konsten 

b) EDILEX 

Finlands lagstiftning 

c) Encyclopedia Britannica Online 

Uppslagsverk och lexikon 

d) Grove Dictionary Art 

Uppslagsverk i konst 

e) Grove Dictionary of Music and Musicians 

Uppslagsverk i musik 

f) Nationalbibliografi 

Bibliografier 

g) LRC 

Uppslagsverk inom litteraturen, bokserier och 

tidningsartiklar inom litteratur 

h) NetMOT ordbibliotek 

Lexikon 

i) Oxford English Dictionary 

Lexikon 

j) Oxford Reference Online 

Lexikon och uppslagsverk 

k) Statistikcentralens databaser 

Finlands statistiska årsbok, statistiska tidsserier 

över Finlands kommuner, konjunkturell och 

ekonomisk statistik i form av tidsserier 

l) WSOY 

Ekonomi och juridik 
 



 

Vilka av följande FinELib-databaser har du använt och hur viktiga anser du dem vara 

utifrån ditt arbete eller dina studier?  

19. ELEKTRONISKA BÖCKER OCH REFERENSHANTERING  

 
Mycket 

viktig 
Viktig 

Inte särskilt 

viktig 

Använder 

ej 

a) Ebrary 

Ekonomiska, humanistiska, social- och 

beteendevetenskaper 

samt datateknik 

b) EEBO 

Engelskspråkig litteratur från åren 1470-

1700 

c) Ellibs 

Biblioteksprogram 

d) Knovel 

E-böcker inom kemi, biologi, teknik, 

livsmedelsvetenskaper och 

hälsovårdsområdet 

e) RefWorks 

Administration av referenser 

f) Safari 

E-böcker inom IT-området 

g) Springer: Lecture Notes in 

Computer Science 
Bokserie om databehandlingslära 

 



 

Hur bekanta är FinELibs material  

  

Ifall du har använt FinELib-material utelämna nästa fråga och fortsätt från fråga 21. 

Ifall du inte har använt FinELib-material svara på nästa fråga och gå därefter till fråga 

27. 

 

20. Ifall du inte har använt FinELib-material, varför? 

 
Jag har inte känt till att materialen finns 

 
Jag behöver inte materialen 

 
Jag känner inte till innehållet i elektroniska tidningar och databaser 

 
Jag har inte möjlighet att använda materialen 

 
Jag använder andra informationskällor och tjänster 

 
Jag låter andra göra de informationssökningar jag behöver 

Annan orsak, vad? 

 

Gå till punkt 27. 

 

21. När började du använda FinELib-material? 

 

22. Hur fick du veta om FinELib-materialen? Ange din källa. 

 
Bibliotekets meddelanden 

 
Bibliotekets webbplats 

 
Bibliotekets utbildningstillfälle 

 
Kollegor 

 
Studenter 

 
Lärare 

 
Tidningar, radio eller TV 

Från annan källa, vilken? 



 

Användningen av FinELib-material  

23. Hur ofta använder du FinELib-material? 

24. Var brukar du använda FinELib-material? 

 
I mitt eget arbetsrum på universitetet eller arbetsplatsen 

 
På biblioteket (universitetets / läroanstaltens bibliotek, allmänt bibliotek) 

 
I data- eller IT-salen 

 
Hemma 

 
Distanspunkten 

 

25. Till vilka ändamål har du använt FinELib-tjänster? 

 
För att följa mitt eget område 

 
För informationssökning med anknytning till forskningsarbete 

 
För att lösa en enskild problemsituation med anknytning till arbete eller studier 

 
För informationssökning med anknytning till undervisning eller handledning 

 
För att göra undervisningsmaterial 

 
Informationssökning med anknytning till studier 

 
För att göra examensarbete 

 
För att besvara en begäran om konsulthjälp 

Til annat, vad? 

 

26. Hur finner du de elektroniska artiklar eller tidningar i FinELib-materialen som du 

behöver? 

 Viktigt 
Relativt 

viktigt 

Använder 

ej 

a) Genom att bläddra i de viktigaste tidningarna inom mitt 

område 

b) Genom att kedja utgående från publikationernas 

källförteckning (med snöbollsmetoden) 

c) Med sökning genom sökord från referensdatabaser 

d) Med sökning genom sökord från de elektroniska 

tidningarnas fulltextdatabaser 

e) Genom nyhetsövervaknings- och uppföljningstjänster 

f) Genom kollegor och andra personer 
 

På annat sätt, hur? 



Erfarenhet av användning  

27. Finner du centralt material inom ditt eget område i FinELib-materialutbudet? 

 

28. Vilka material önskar du att man skall anskaffa i första hand till FinELib-materialen? 

Ange behovet i prioritetsordning på skalan 1-8 där 1 är viktigast och 8 minst viktig. 

Använd varje nummer endast en gång. 

 1 - 8 

Inhemska vetenskapliga tidningar 

Inhemska referensdatabaser 

Lexikon, ordlistor 

Utländska vetenskapliga tidningar 

Utländska referensdatabaser 

Sak- eller faktadatabaser 

(nummeruppgifter, statistik, kataloger) 

Universitetens elektroniska publikationer 

(avhandlingar, examensarbeten,övriga 

publikationer) 

E-böcker 
 

Ifall annat, vad? 

 

29. Jag anser att det finns följande problem med användning av FinELib-material och 

informationsanskaffning genom dessa 

 
Jag känner inte till FinELib-materialen i tillräcklig utsträckning 

 
Jag känner mig tveksam beträffande materialens fortbestånd (ändringar i tjänstens 

innehåll, upphörande av tidningar, förflyttningar e.dyl.) 

 
Knappt med material inom mitt eget område 

 
Datatekniska problem 

 
Problem förknippade med utskrift av material 

 
Svårigheter med att läsa på skärmen 

 
Besvärligt att använda materialen (t.ex. olika användargränssnitt) 

 
Brister i egna användarkunskaper 

 
Brister i informationssökningssystem 

Annat, vad? 

 



 

30. Vad för slags utbildning med anknytning till användningen av FinELib-material anser 

du dig behöva? 

 
Ingen 

 
Utbildning i material och databaser 

 
Utbildning vetenskapsområdesvis 

 
Utbildning i informationssökning 

 
Information om datainnehållet 

 
Utbildning i datateknik (installation av Adobe Reader-programmet, inställningar av 

webbläsare e.dyl.) 

Annat, vad? 



 

Erfarenhet av användning  

31. Hur använder dina kollegor FinELib-material 

(användning inom det egna samfundet)? 

 

32. Hur ställer sig dina kollegor till FinELib-materialen 

(uppskattning inom det egna samfundet)? 

 

33. Din uppskattning om framtida användning av FinELib-tjänster? 

 

34. Vilka anser du vara de största styrkorna hos FinELib-materialen? 

 
Materialutbudet 

 
Information om materialen 

 
Materialens tillgänglighet 

 
Materialens användbarhet 

 
Multimediaegenskaper 

Annat, vad? 

 

35. Vilka är de största svagheterna hos FinELib-materialen? 

 
Materialutbudet 

 
Information om materialen 

 
Materialens tillgänglighet 

 
Materialens användbarhet 

 
Kontaktproblem 

 
Multimediaegenskaper 

Annat, vad? 

 

36. Hur pass nöjd är du med FinELib-materialen? 



 

Nelliportalen  

37. Hur ofta använder du Nelliportalen? 

 

Om du svarade Inte alls på föregående fråga, gå till fråga 43. 

38. Vilka Nelli-tjänster (eller delar av Nelli) använder du mest? 

 

39. Hur pass nyttig har du funnit användningen av Nelliportalen? 

 

40. Hur lättanvänd har du upplevt Nelliportalen? 

 

41. Hur nödvändigt tycker du det är att bibliotekspersonalen handleder hur man använder 

portalen? 

 

42. Hur skulle du vilja se Nelli-portalen förnyas? 

 

 

 

Feedback  

43. Feedback till utvecklaren av FinELib-tjänster / ytterligare kommentarer 

 

 

 

Ett varmt tack för ditt svar och din medverkan i FinELib -undersökningen! 
 


