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Handledning  
och rådgivning
Dataarkivet erbjuder information och 
handledning till stöd för forskning, 
undervisning och studier.

Webbguide för datahantering
Webbguiden för datahantering ger tydliga 
och konkreta anvisningar för utarbetande 
av en materialhanteringsplan, hantering 
av elektroniskt forskningsmaterial, samt 
exempelvis information till personer som 
intervjuas. Webbguiden är fritt tillgänglig 
på Dataarkivets webbplats på finska och 
engelska.

 www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/

MOTV
MOTV är en webbaserad informationskälla 
för undervisning och studier i 
forskningsmetoder. MOTV som används 
på flera metodkurser innehåller nyttig 
information från analysmetoder till centrala 
frågor vid forskning.

 www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/

Service och rådgivning
Vi ger råd och hjälper dig hitta lämpliga 
forskningsdata. Vi ger information 
om hantering och långsiktigt digitalt 
bevarande av datamaterial. Vi bistår vid 
etiska eller juridiska frågor i relation till 
forskningsmaterial.

 
Vad är Dataarkivet?
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 
arkiverar och långtidsbevarar elektroniskt 
forskningsdatamaterial, erbjuder relaterad 
informationsservice och förmedlar data för 
vetenskaplig forskning, undervisning och studier. 
Våra kunder är i huvudsak samhällsvetare men 
även exempelvis humanister och forskare inom 
hälsa och medicin. Alla våra grundtjänster är 
avgiftsfria.

Dataarkivet grundades på Finlands Akademis 
initiativ vid Tammerfors universitet år 1999. 
Enheten tjänar hela landet och bedriver 
aktivt internationellt samarbete. Akademin 
uppmanar till arkivering av forskningsmaterial 
i ändamålsenligt arkiv, såsom Dataarkivet. Även 
flera andra forskningsfinansiärer har redan följt 
Akademins exempel.

 

 

Postadress: 33014 Tammerfors universitet

Besöksadress: Åkerlundinkatu 5 B, 4. vån.

Kundtjänst: asiakaspalvelu.fsd@uta.fi 040 190 1442

Dataarkivet i sociala medier
Twitter: @tietoarkisto
Facebook: www.facebook.com/tietoarkisto



Material från 
utlandet
CESSDA
CESSDA är forskningsinfrastruktur som 
utgörs av samhällsvetenskapliga dataarkiv 
i Europa, som Dataarkivet i Finland är 
nationell serviceproducent för. Via CESSDA:s 
webbplats kan du ta del av utbudet i de 
europeiska dataarkiven.

 www.cessda.net

Världens största – ICPSR
ICPSR är det största samhällsvetenskapliga 
arkivet i världen. De flera tusen datamaterial 
som finns i arkivet är tillgängliga utan avgift 
för finländska forskare och studerande. 
Registrera dig som användare och ladda ner 
data!

 www.icpsr.umich.edu

LIS Data Center
Användning av materialet i LIS är 
gratis. I arkivet ingår internationellt 
referensdatamaterial om inkomstfördelning, 
arbetsmarknader och tillgångar.

 www.lisdatacenter.org

Material från 
Finland
I Dataarkivet finns över tusen kvantitativa och 
ett par hundra kvalitativa material. Mängden 
arkiverat material ökar hela tiden.

I Aila kan du ladda ner bland annat 
• Utvecklingssamarbeteundersökningar
• Ungdomsbarometrar
• EVA:s attitydundersökningar
• SKS:s textmaterial
• Texter om vardagliga erfarenheter  

av fattigdom
• International Social Survey Programme 

-undersökningens finländska material
• International World Values Survey 

-undersökningens finländska material.

Arkivera dina egna  
forskningsdata
Har du samlat elektroniskt forskningsmaterial 
under ditt forskningsprojekt? Anmäl dina data 
för lagring i Dataarkivet. Du kan även föreslå 
forskningsdata för arkivering med blanketten 
på vår webbplats.

Ladda ner   
data i Aila
I serviceportalen Aila är samtliga Dataarkivets 
forskningsdata tillgängliga för registrerade 
kunder utan kostnad i enlighet med 
användningsvillkoren för de olika materialen. 
I Aila kan du hitta intervjufrågor, enkäter 
och enskilda variabler. Du kan även bläddra i 
studiebeskrivningar eller göra mångsidiga egna 
sökningar i olika material.

1. Logga  
in i Aila

2. Välj lämpligt  
material

3. Ladda ner materialet  
snabbt och behändigt 
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