
 
 

DINA-IRIS workshop, 3 december 2014 

Ett gemensamt samlingshanteringssystem – hur tar vi oss dit på bästa sätt? 

Alla deltagare presenterade sig med namn, institutionoch enhet. Karin Karlsson gav en kort 

presentation över DINA-projektet med överblick över projektets syfte, organisation och 

resultat samt en beskrivning av det nuvarande systemet. Länk till presentationen: 

http://species-id.net/o/media/8/85/DINA_workshop_141203.pdf 

Under ledning av Elin Lundström Ekman, Decuria diskuterade vi det pågående arbete för att 

skapa ett gemensamt samlingshanteringssystem. Vi fokuserade på det som vi har 

gemensamt mellan enheterna med syfte att tillsammans sätta upp ramarna för "best 

practices" för digital samlingshantering. 

Den första gruppövningen gick ut på att ta upp för- och nackdelar med ett gemensamt 

samlingshanteringssystem. Varje grupp om 3 personer fick i 5 minuter fundera över ämnet, 

diskutera och formulera punkter. Efter ytterligare 5 minuter valdes de tre viktigaste 

punkterna ut och dessa presenterades för hela gruppen. Elin skrev upp gruppernas punkter, 

och om någon grupp tyckte samma sak eller liknande lade Elin till ett extra poäng vid den 

punkten. 

I den andra gruppövningen delades vi upp i fyra grupper vid fyra olika diskussionsämnen och 

en sekreterare. Diskussion pågick i 20 min för varje grupp och ämne, därefter flyttade vi oss 

till nästa bord. Sekreteraren stannade vid samma bord under hela övningen. På så sätt fick 

varje grupp chansen att diskutera alla de 4 ämnen. Efteråt presenterade sekreteraren en kort 

sammanfattning över ämnets diskussioner till hela gruppen. 

Sammanfattning av den första gruppövningen: 

Nackdelar  

Längre utvecklingstid 5 

Försämrad funktion 4 

Inte anpassat till egen verksamhet, för generellt 3 

Långsammare 2 

Konflikter föremålspost 2 

Många inblandade, mindre kontroll 2 

Genomföra migration 1 

Nytt språk 1 

Omallokering av resurser 1 

Dåligt stöd för datatvätt 1 

http://species-id.net/o/media/8/85/DINA_workshop_141203.pdf
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Förvaltning bestämmanderätt 1 

Dåligt stöd för samtliga användare 1 

Fördelar 

Allt samlat, lättare att presentera utåt, export, sammanställning 6 

Mer framtidssäkert, minder personberoende 3 

Kostnadseffektiv förvaltning 4 

Specialister som utvecklar, underhåll och support 2 

Återanvända andras data 2 

Fler att utbyta erfarenheter med 2 

Tvätt av data på köpet 1 

Lättare att få gemensamma standarder 1 

Förändringar mer genomtänkta 1 

Sammanfattning av den andra gruppövningen: 

1. Förberedelser inför migrering 
Vad kan jag göra för att förbereda våra data för migrering? Vad måste göras innan 
migrering? Konkreta uppgifter att ta med sig! (sekreterare: Markus Englund) 

”Förberedelser inför migrering – en checklista” 

Ta fram relevanta dokument 
 
Dokumentera den nuvarande databasen 
Vilka tabeller och fält finns? Vilka kopplingar finns mellan tabellerna? Vad innehåller fälten? 
Vilka data ska migreras? 
 
Dokumentera kryptiska data 
I många samlingsdatabaser finns äldre information som kan vara svår att förstå för den 
utomstående. Skriv ner och samla alla förklaringar till koder och icke vedertagna 
förkortningar på ett ställe. 
 
Dokumentera nuvarande praxis 
Riktlinjer för hur man ska arbeta med databasen kan underlätta migreringen. Om alla arbetar 
på likartat sätt behöver mindre tid förmodligen läggas på att tvätta data längre fram. 
 
Tvätta data 
 
Identifiera alla data som ska städas innan migreringen 
Ta reda på hur just dina data hanteras i måldatabasen. Identifiera därefter fält som måste 
respektive bör städas inför migreringen. 
 
Städa data fortlöpande 
Ju bättre skick data är i, desto lättare går migreringen! Tvätta data i mån av tid och 
kompetens. 
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Be om hjälp! 
Identifiera all datatvätt som inte kan klaras av på egen hand. Be utomstående om hjälp eller 
vänta med tvätten till data ska migreras. Tänk på att migreringen kan ta avsevärt mycket 
längre tid om datatvätten skjuts på framtiden. 
 
Följ upp arbetet med databasen 
 
Håll regelbundna möten med berörda medarbetare 
Rutiner för arbete med databaser behöver diskuteras kontinuerligt. Dessutom kan det vara 
bra att medarbetare får aktuell information om datatvätt och anpassningar som görs i den 
befintliga databasen. 
 
”Vad skulle kunna förenkla förberedelserna?” 
Information om måldatabasen som är lätt ta till sig (vilka data som kan hanteras och hur de 
är strukturerade) 
Utbildning i hur man tvättar data 
Hjälp med utveckling av egna skript 
Färdiga skript som kan användas för att tvätta vissa typer av data 
Hjälp med datatvätt och transformering av data (t.ex. koordinater) 

 
2. Definition av grundläggande begrepp 

Vad är ett föremål? Hur definierar vi en samling? Vilka preparationstyper använder vi 
idag? (sekreterare: Lisa Sandström)  

Vad är ett föremål? 

”Föremål” är ett svårt begrepp att använda generellt inom samlingshanteringen eftersom vi 
arbetar så olika i de skilda samlingarna. Vad vi vill definiera för samlingshanteringen är de 
naturliga enheter som vi utgår ifrån i arbete/förvaring. Av praktiska och historiska skäl är 
dessa enheter olika och ett samlingshanteringssystem måste kunna hantera detta. Vad som 
är en preparation i vissa samlingar hanteras som en huvudenhet i andra samlingar. Se Bilaga 
1 för exempel på naturliga enheter som används i samlingarna. 
 
Det är vanligt att det finns en relation mellan olika föremål: ett föremål kan vara en 
preparation av ett annat och det kan finnas många andra kopplingar.  

Hur definierar vi en samling? 

Det finns ingen exakt definiton för vad en samling är – vi bestämmer själva från fall till fall. En 
samling/delsamling kan uppkomma av olika anledningar och finnas i olika former: 

 Historiska samlingar: material har hanteras separat av tradition 

 Fysisk placering/behandling: definierar ofta delsamlingar som exempelvis 
spritsamlingen, bensamlingen och donationer där donatorn kräver separat placering. 

 ”Virtuell samling”: när samlingen är uppmärkt i databasen utan separat fysisk 
placering. Materialet har någon gemensam nämnare, men är insorterat med det 
övriga. Det gäller exempelvis material från en specifik expedition som numera är 
systematiskt insorterat. 
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Ett föremål kan tillhöra flera samlingar samtidigt och det kan också finnas relationer 
mellan olika samlingar. På en högre nivå är det viktigt att definiera en samling som en enhet 
med en gemensam katalog – att det finns katalognummer som är specifika för just den 
samlingen. En fråga som kom upp under gruppövningen var hur vi ska hantera samlingar av 
bilder (fotografier och tavlor) samt av observationer. 

Vilka preparationstyper använder vi idag? 

Precis som för föremål är det svårt att definiera vad som är en preparation, så vi valde att 
lista högt och lågt. Vi noterade att det kan finnas behov att ha underpreparationer, precis 
som i Darwin Core. I Bilaga 1 finns en lista på möjliga preparationstyper. 
 

3. Standardisering - minsta gemensamma nämnare 
Vilka är fälten där vi kan enas om ett format? Insamlingsdatum, insamlare, lokaler 
etc? (sekreterare: Kevin Holston) 

 
Deltagarna konstaterade att ett samlingshanteringssystem måste ha flexibilitet för att 
hantera både standardiserade och icke-standardiserade data. 

 Ett bra system främjar standardiserade fält och dataelement samt lösningar för att 
förbättra precision och noggrannhet av icke-standardiserade data. I många fall har 
detta åstadkommits genom att använder ordagrant textfält, vilket effektiviserar 
datainmatning utan att främja icke-standardiserade fältinnehåll. Systemet också 
skulle kunna förena synonymi och andra relationer mellan standardiserade data 
objekt, t ex namn. Om vi tycker att standardiseringen är ideal, är det bra att 
undersöka vilka kostnader i arbetsflödeseffektivitet kan uppstå under datainmatning 
och databashantering. 

 
Vi ansåg att standardisering bör vara en vägledande princip, men erkände att våra data är 
ofta långt ifrån idealisk. 

 Att tillämpa standarder kan vara svårt på grund av låg precision i den ursprungliga 
informationen, vilket beror på att ibland uppgifter saknas. Även om det är ganska 
enkelt att tillämpa standarder kring osäkerhet när det gäller uppskattningar av 
siffervärde och datum, det är svårare att gör detsamma med andra mer komplexa 
databas "objekt" t ex poster som representerar personer eller lokalitet. 

 Vaga, duplicerade databasobjekt kan skapas som resultat av fäl standardiseringen, t 
ex en ny post för en person som ännu inte identifieras som samma och som kopplas 
till en befintlig post. Listor över unika databasobjekt eller fältvärden visar upp 
heterogenitet i de ursprungliga datauppsättningar, så att en lista över insamlare 
namn, till exempel, är en lista med "fiktiva" objekt som företräder unika 
strängkombinationer snarare än "riktiga" databasobjekt som representerar individer. 

 När det gäller taxonomiska namn, ett nätverk av specialister utanför samlingarna 
undviker listor över "fiktiva" objekt. Däremot finns det färre icke-samlings personal 
vem tar i bördan av att upprätthålla en validerad lista över samlare- och 
fyndplatsnamn. På samma sätt stöder formatstandardisering främst av 
samlingspersonal. 
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Att genomföra en standard beror starkt på om det finns resurser för att upprätthålla 
"verkligheten" i listor över delade databasobjekt.  

 Målet att harmonisera komplexa dataobjekt är att skapa kontrollerade värden för 
datainmatning och organisation av databasposter. Listor över taxonomiska och 
lagringsnamn samt lokaliteter i vissa vetenskapsgrenar innefattar hierarkiska 
relationer. Unika identitetsbeteckningar för dessa poster är väsentliga vid 
fastställande av dessa relationer och effektiva datadelning när listorna hanteras som 
"externa" datakällor. 

 
Gruppdiskussioner fokuserade på sju dataelement eller objekt som representeras som fält 
eller tabeller i relationsdatabaser: 1) insamlingsdatum, 2) insamlare, 3) fyndplats, 4) 
koordinater, 5) taxonomiska namn, 6) mätningar och 7) lagringsnamn. Se Bilaga 2 för mer 
information.  
 

4. Systemets övergripande funktionalitet 
Vad vill jag att systemet ska hantera? Avgränsningar, vad kan hanteras utanför 
systemet? (sekreterare: Karin Karlsson) 

Kan hanteras inom systemet: 

 Det måste bli mycket lättare att bygga egna ”queries”, utsökningar, spara och 
dela med kollegor. Detta upplevs som svårt i Specify.  

 All föremålsinformation 

 Insamlare (kunna koppla till extern källa, plus kunna lägga till egna lokala) 

 In- och utlån, accession, gåvor  

 Geografi (kunna koppla till extern källa, plus kunna lägga till egna lokala) 

 Förvaring ”storage” (koppling mellan NRM:s lokallista, rumsnr.) 

 Möjlighet att lämna kommentarer (tillfällig märkning) 

 Interna kommentarer 

 Status: stolen, on loan etc (datum) 

 Preparationstyper 

 Korsreferenser 

 Duplicering, lätt att göra, snabbfunktioner 

 Insamlingstillfälle – koppla till bilder 

 Fältdata 

 Synonymer på artnamn (synonymlista, BOT Artkatalogen) 

 Batch-hantering av databastvätt 

 Snabbfunktion att visualisera på karta 

 Metadata för varje samling (GBIF) 

 Möjlighet till att göra undantag för att visa viss information externt 

 Årsrapporter 

 Skadedjurshantering (Ke-EMU modell) 

 Utskriftsfunktioner, t ex tackbrev, lån, etiketter 

 (Publikationer: demo av Artedian) 

Kan hanteras utanför systemet: 
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 Bilder (media) 

 Genbank (DNA-data) 

 Referenser (litteratur) 

 Publikationer 

 IUCR-CIF-filer (GEO) 

 Koppling till Postens PacSoft (Postens paketservice) för adress till låntagare 

 Analysdata pdf 

 Provtagningsprotokoll (provtagningstillfälle och analys – koppling till föremål) 

 Historia pdf (om förmålet, istället för långa uppsatser i fälten) 

 Diarenr NRM koppling 

 Ärendehantering 

 Taxonomi 
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Bilaga 1 

Exempel på naturliga enheter i samlingarna 

Observera att detta bara är exempel. Flera slags naturliga enheter kan finnas inom samma 
samling. 

 Botanik: ett herbarieark 

 Däggdjur: en individ (som sedan delas i flera preparationer) 

 Paleobotanik/paleozoologi: en av flera arter på en sten (arterna är den naturliga 
enheten, inte stenen). 

 Evertebrater: en individ i en burk, där det finns flera individer (burken = förvaring, 
inte ett eget föremål) 

 Mineralogi: ett mineral 

 Mikroalger: ett preparat med flera arter (preparatet är den naturliga enheten, inte de 
enskilda arterna) 

 Fåglar: en samling av ägg – 100 ägg av olika arter som man vill registrera i klump. 

Exempel på preparationstyper som används idag 

 Slide: helprep, snitt 

 Sprit: 70%, 80%, 90 % 

 Glycerin 

 Blandning av glycerin/sprit 

 Formalin: 4% 

 Isopropanol 

 Koenikes lösning 

 Torkat material 

 Fryst material 

 SEM-preparat 

 DNA 

 Material inbäddat i glas 

 Skinn: forskningsskinn, monterat skinn 

 Skelett: lösa delar, monterade, med senor 

 Nålat djur 

 Gall 

 Bärnsten 

 Vävnadstyp: muskel, lever, o.s.v. 

 Fossila bevaringssätt: lignit, ”tryck”, förkolnat 

 Paraffinkloss 

 Digital 3D-modell 

 Herbarieark 

 Ägg 

 Bo: ägg, termit, … 

 Bajs 

 Spår: gnagspår, fotspår 

 Enkristall 

 Syntesmaterial (mineralogi) 

 (Fotografier/diabilder) – det är tveksamt om vi vill kalla detta en preparationstyp 
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Bilaga 2 
Insamlingsdatum kan standardiseras som antingen datumfält eller numeriska fält, med 
datum baserad på den gregorianska kalendern. Ofullständig eller vaga information omfattar, 
till exempel årstider. Standardisering kan gälla för många datum som används i systemet 
(t.ex. dödsdatum, provbehandlingsdatum som accessionsdatum eller frysdatum). Två-fält 
standardisering för insamlingsdatum är inte lika flexibel som sex-fält numeriskt (för år, 
månad, dag) vilket gör att "ofullständigt" datum registreras korrekt, såsom april en okänd 
året. 
 
Insamlare kan standardiseras som poster i en tabell för en viss person, med rollen som anges 
av en värdelista i samma eller tillhörande tabell. Ofullständig eller vaga informationen 
återspeglar oftast bristen på eller förkortningar av förnamn eller tvetydighet bland identiska 
namn. Ytterligare information, såsom födelse och dödsdatum behövs för standardisering 
utan duplikater. Fält innehållet är tolkningar av en persons namn, titlar, förkortningar, m.m. 
 
Fyndplats kan standardiseras som en post i tabellen över geographiska platsen där föremål 
insamlades med fyndplatsnamn registreras som en text sträng, som kan vara en beskrivning 
eller ett förskjutning från en namngiven plats. Ofullständig eller vaga informationen beror 
ofta på identiska ortsnamnen som kan särskiljas endast med hänvisning till högre geografi 
namn eller egenskaper såsom koordinater. Fyndplats med en låg nivå av upplösning noteras 
ibland som “område” och kan vara identisk med högre geografiska namn för fyndplatser. I 
vissa vetenskapsgren, “fyndplats” används som en högre nivå i den geografiska hierarkin 
ovanför “läge”, “station”, “insamlingsdjup" eller "insamlingshöjd". 
 
Koordinater kan standardiseras som en decimal, med decimalgrader som enhet. Trots 
mångfalden av koordinatsystem och behovet av att omvandla original koordinater från dessa 
alternativa system, den utbredda användningen av decimalgrader gör det en tydlig optimala 
valet som standard. Ytterligare diskussion omfattande praxis i samband med osäkerhet och 
retroaktiv georeferering. Dokumentation av osäkerhet samt källan till geografiska referens 
och/eller koordinatsättning är viktig. 
 
Taxonomiska namn kan standardiseras enligt gemenskapspraxis inom vetenskapsgrenar. 
Ofullständig eller vaga taxonomisk information kan vara bestämmingen till en högre nivå 
taxonomiska namn eller bestämmingsosäkerhet. Osäkerhet inte är en del av namnet men kan 
visas som en del av de formaterade bestämmingstext sträng. De stora svårigheter att 
upprätthålla taxonomiska listor, t.ex artlistor över samlingar, har att göra med att godta 
klassifikationer och namn samt upprätthålla overifierade (ibland verifierad men oreglerade) 
namn som används i samlingar. 
 
Mätningar kan standardiseras som numeriska (decimala) fält med enheter borttagen från 
fältinnehåll. Ofullständiga eller vaga mätningar, t.ex beskrivande text som "stor", redovisas 
inte i dessa fält. Det finns en mångd möjliga mätningar för varje insamlingsobjekt. De flesta 
mätningar kan grupperas efter vetenskapsgren men de numeriska innehållet i dessa fält kan 
standardiseras för hela databas systemet. 

Lagringsnamn kan standardiseras enligt institutionens byggplaner med mer i detalj i form av 
lagringsenheter i samlingen. Ledstjärnan är att “med den här informationen, skulle någon 
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kunna hitta objektet i samlingen”. Även om konceptuella lagringsenheter som “delsamlingar” 
har stor praktisk nytta, förlitar de ofta på ett sammanhang för tolkning som inte skulle tillåta 
en “nybörjare” i samlingsvård hitta föremålet. Namnändringar och relationsförändringar 
(t.ex. flytt av ett skåp till ett annat rum) måste beaktas, som betonar nytta av unika 
identitetsbeteckningar för lagringsenheter. Blandning av fysiska och konceptuella 
lagringsenheter kan framföra ytterligare komplexitet i deras beskriven relationer, som är inte 
nödvändigtvis hierarkisk. 


