
Vad är Dataarkivet?
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv arki- 
verar och långtidsbevarar digitala forsknings- 
data, tillhandahåller dithörande informations- 
service och förmedlar data för forsknings-,  
undervisnings- och studieändamål. Data som  
arkiverats i Dataarkivet kan användas för att 
forska i det finländska samhället, människorna 
och i kulturella företeelser. Arkiveringen av data 
är ofta en förutsättning för att få forsknings-
finansiering och till exempel Finlands Akademi 
kräver att tillämpliga data arkiveras i Dataarkivet.

Dataarkivet betjänar hela Finland och samar-
betar aktivt på internationellt plan. Alla våra 
bastjänster är avgiftsfria.

Postadress:  33014 Tampereen yliopisto
Besöksadress:  Åkerlundinkatu 5 B, 4. krs
Kundservice:  asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi
  040 190 1442

Dataarkivet i sociala medier
Twitter: @tietoarkisto
Facebook & YouTube: Tietoarkisto

www.fsd.tuni.fiwww.fsd.tuni.fi www.fsd.tuni.fi

Utländskt  
material
CESSDA
CESSDA är en forskningsinfrastruktur som 
utgörs av europeiska samhällsvetenskapliga 
dataarkiv. Dataarkivet i Finland är nationell 
serviceproducent för CESSDA. Via CESSDA:s 
webbplats hittar du data som är tillgängliga 
i europeiska dataarkiv.

 » www.cessda.eu  

Internationella forskningsprogram
Dataarkivet är med och genomför två  
betydande internationella samhällsveten-
skapliga enkätundersökningar. Båda forsk-
ningsprogrammens data som samlats in i 
Finland kan laddas ner i Aila.

•  International Social Survey Programme 
(ISSP) är ett globalt program med jämfö-
rande studier som tillhandahåller tvärs-
nittsinformation om aktuella samhälleliga 
fenomen med varierande teman.  
 » www.issp.org 

• European Values Study (EVS)  
undersöker i stor omfattning européernas 
attityder, värderingar och livssituation en 
gång per årtionde.
 » europeanvaluesstudy.eu



Dataarkivet  
betjänar dig
Arkivera dina egna forskningsdata
Om du har planer på att samla in data eller  
om du har digitalt forskningsmaterial som 
samlats in tidigare kan du föreslå att ditt  
material arkiveras i Dataarkivet genom att  
fylla i nätblanketten eller kontakta vår kund-
service: asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi

Samla textmaterial med Penna
Med hjälp av verktyget Penna 
samlar du textmaterial enkelt 
och kostnadsfritt på nätet.  
Dataarkivet sköter det tekniska 
genomförandet av insamlingen 

och förvarar texterna på ett datasäkert sätt. 
Du behöver bara utarbeta en textinbjudan  
och informera din målgrupp om insamlingen.

Undersök partiprogrammen  
i tjänsten Pohtiva
Pohtiva innehåller de finländska partiernas 
program samt andra viktiga politiska texter  
– också på svenska. Du kan bläddra i prog- 
rammen till exempel per parti, per år och  
per programtyp samt göra ordsökningar.

Handledning  
och rådgivning
Handbok i datahantering
Handboken i datahantering ger tydliga och 
konkreta anvisningar om hantering av digi-
tala forskningsdata, utarbetande av en da-
tahanteringsplan, information till personer 
som intervjuas och anonymisering av data. 
Handboken är tillgänglig på finska och  
engelska.

 » www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/

Informationsresurs för  
metodundervisning (MOTV)
MOTV är en webbaserad handbok för under- 
visning och studier i forskningsmetoder. 
MOTV som används även på flera metod-
kurser innehåller nyttig information om allt 
från analysmetoder till centrala frågor inom 
forskning.

 » www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus

Informationstjänsten
Du får råd och hjälp med att hitta lämpliga 
forskningsdata samt att hantera och förvara 
materialet. Vår kundservice hjälper dig om 
du funderar på etiska och juridiska frågor i 
anslutning till forskningsmaterialet.

Ladda ner  
data i Aila
Dataarkivet innehåller mer än tusen kvantita-
tiva och ett par hundra kvalitativa data. Mäng-
den arkiverat material ökar hela tiden.

Forskningsdata som sparats i Dataarkivets ser-
viceportal Aila kan användas kostnadsfritt av 
registrerade kunder i enlighet med använd-
ningsvillkoren för varje enskilt material. I Aila 
hittar du intervjufrågor, frågeformulär och en-
skilda variabler. Du kan också bläddra i stu-
diebeskrivningar eller göra egna materialsök-
ningar på många olika sätt.

I    kan du ladda ner bland annat 
 » riksdagsvalsundersökningar
 » ungdomsbarometrar
 » EVA:s attitydundersökningar
 » European Social Survey-undersökningens 
finländska data

 » World Values Survey-undersökningens fin-
ländska data

 » många olika slags text-, intervju- och tid-
ningsmaterial.
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