












DINA fas 3: Migrering, koordinatsättning, 

taxonomimatchning och driftstart av DINA-Web

1. Bakgrund

DINA-projektet
1
 startade i Sverige med syftet att hitta en gemensam databaslösning för de stora 

naturhistoriska samlingsinstitutionerna i landet. Efter en utvärdering av olika möjliga strategier 

valde man att satsa på ett modulärt webbaserat system byggt på öppen källkod, vilket utvecklas i 

samarbete med systerinstitutioner utomlands. Utvecklingsarbetet påbörjades 2011 och involverade 

då huvudsakligen Naturhistoriska riksmuseet (NRM) och Specify-teamet vid University of Kansas 

i USA. En hybrid mellan NRM-utvecklade och Specify-utvecklade komponenter, DINA-Specify, 

har varit i produktion på NRM sedan 2011, och nya komponenter har successivt tillkommit sedan 

dess. DINA-Specify är inte helt webbaserat: den huvudsakliga samlingshanteringen sker 

fortfarande genom en Java-klient som installeras på varje användares dator. Systemet innehåller 

dock flera webbklienter utvecklade av DINA-teamet vid NRM.

Samarbetet mellan NRM och Specify-teamet rönte stort intresse och det internationella 

DINA-konsortiet (DINA-INT) växte snabbt. Under 2013–2014 formaliserades samarbetet i ett 

Memorandum of Collaboration. Specify-teamet kunde inte ingå formellt i DINA-INT eftersom den 

nya distribuerade utvecklingsmodellen föll utanför ramen för deras åtaganden gentemot 

finansiärerna. Detta innebar å ena sidan en kraftig försening av DINA-projektet eftersom Specify-

teamet skulle bidra med betydande delar av systemet. Å andra sidan blev det nu möjligt att göra en 

mer genomgripande modernisering av datamodell, systemarkitektur och gränssnitt. DINA-INT 

omfattar för närvarande sex institutioner i lika många länder, varav fyra bidrar till 

utvecklingsarbetet. Målet är att ta fram ett helt webbaserat system, DINA-Web, som har en 

modern, modulär arkitektur och som inte är beroende av Specify-teamets Java-klient för 

samlingshantering.

Det svenska DINA-samarbetet, DINA-SE, omfattar för närvarande alla stora naturhistoriska 

institutioner i landet: Biologiska museet i Lund (BMLU), Evolutionsmuseet i Uppsala (EMUU), 

Göteborgs naturhistoriska museum (GNM), Herbarium GB vid Göteborgs universitet (GB), 

Bergianska herbariet vid Bergianska trädgården (SBT), Station Linné (SL) och Naturhistoriska 

riksmuseet (NRM). Samarbetet omfattar ännu inte samlingarna vid Umeå universitet och de 

botaniska samlingarna vid BMLU.

De svenska samlingarna som migrerats till DINA finns publikt tillgängliga via portalen 

Naturarv
2
. De omfattar idag ca 450 000 föremål och beräknas vid slutet av 2016 omfatta över 1,5 M 

föremål från NRM, GNM och GB. Utvecklingen av samlingshanteraren i DINA-Web, vilken är 

den sista komponenten som saknas innan systemet är komplett, påbörjades på allvar under hösten 

2015 med användargränssnitten. Arbetet planeras vara klart till sommaren 2018.

Utvecklingsarbetet och migreringsarbetet inom DINA-SE har så här långt till stor del 

finansierats av Svenska artprojektets museistöd, Svenska Lifewatch och EU-BON. Under 2016 

sker en utfasning av de externa bidragen när det gäller utvecklingen av kärnan i DINA-Web
3
 och 

migreringsarbetet vid NRM. Från 2017 kommer dessa delar av projektet, liksom kostnaderna för 

driften av DINA-systemet för NRM-samlingarna, att finansieras fullt ut av NRM.

Inom ramen för denna ansökan anhåller vi om stöd för att kunna avsluta migreringsarbetet vid 

EMUU, BMLU och SBT och för att kunna bistå alla användare utanför NRM med användarstöd 

och drift av DINA-systemet under inkörningsperioden. Parallellt kommer DINA-SE att driva ett 

planeringsarbete på ledningsnivå för att försäkra att DINA-systemet kan förvaltas helt utan externa 

bidrag från 2020.

1 http://dina-project.net

2 http://naturarv.se

3 http://www.eubon.eu

http://www.eubon.eu/
http://naturarv.se/
http://dina-project.net/


Ericson et al. DINA fas 3, projektbeskrivning 2 (8)

Vi söker också stöd för att utveckla verktyg för koordinatsättning och för matchning av 

samlingstaxonomier till erkända referenssystem. Dessa uppgifter är inte alltid högt prioriterade i 

samlingsarbetet, men de är kritiska för att göra samlingsdata användbara inom naturvård och 

miljöarbete. Verktygen kommer att integreras i samlingshanteraren i DINA-Web så att de är lätta 

att använda för samtliga DINA-institutioner. De kommer också att göras tillgängliga som 

fristående webbtjänster med grafiska gränssnitt och maskingränssnitt. På det viset blir de 

tillgängliga för användare utanför DINA-konsortiet, och för användning under tidsperioden fram 

till dess att DINA-Web är i full drift vid samtliga institutioner i DINA-gruppen.

2. Resultat 2014–2016

Svenska artprojektets museistöd bidrog till DINA-projektet med medel för 2,0 tjänster under 

2014–2015 och 1,25 tjänster under 2016, förutom vissa medel för resor och andra omkostnader. Av 

dessa resurser användes ca 60 % till migreringshjälp och användarstöd, och 40 % till utveckling. 

Projektet stöddes dessutom av Svenska Lifewatch, EU-BON, och av samtliga DINA-institutioner. 

Här redovisar vi huvudsakligen de aktiviteter som genomförts med hjälp av museistödet.

När det gäller migrering till DINA-Specify har mycket arbete lagts ned på att strömlinjeforma 

de olika stegen i processen: export från källdatabasen och konvertering till ett standardformat, 

datatransformering och datatvätt, och import till DINA. Ett anpassningsbart importverktyg
4
 tillåter 

effektiv import av även stora dataset med över 1 M poster. Vi har även utarbetat ett standardiserat 

arbetssätt, vilket omfattar analys, testning och datatvätt i samarbete med användargrupper innan 

själva importen av data sker. Innan driftsättning av DINA-Specify skräddarsys också Specify 6-

klienten och användarna utbildas.

I det praktiska migreringsarbetet har stort fokus legat på GNMs databaser (Tabell 1). Det har 

varit ett samarbete mellan Kevin Holston (DINA-teamet på NRM), Christian Isenvadh (databas-

support på GNM) och samlingspersonalen på GNM. Arbetet kommer att avslutas under 2016 med 

driftsättning av DINA-Specify-systemet för alla GNMs samlingsdatabaser (totalt 537 k poster), 

och utbildning av användarna. Under 2014 användes museistödet också för att arbeta med 

geografidelen i ENSE-standarden och för att förbereda dataseten vid EMUU för migrering till 

DINA-Web; detta arbete genomfördes av Markus Englund (DINA-teamet på NRM) i samverkan 

med personalen på EMUU under ledning av Monika Myrdal. Under 2015–2016 genomförs 

migrering av databaserna vid GB (154 k poster) i samarbete mellan personalen där och Markus 

Englund. Detta blir sannolikt de sista databaserna vid institutioner utanför NRM som kommer att 

migreras till DINA-Specify och tas i produktion där; övriga databaser förbereds på olika sätt för 

direkt migrering till DINA-Web.

På utvecklingssidan har museistödet bland annat använts för att förbättra det gränssnitt som 

används av Svenska Malaisefälleprojektet
5
 så att det inte bara stöder inmatning av sorteringsdata 

utan också uppladdning av artlistor. Den nya funktionaliteten är testad och klar att användas men 

har fortfarande inte tagits i bruk av projektet eftersom det har visat sig att de befintliga artlistorna 

har behövt omfattande bearbetning och datatvätt innan import. Malaisefälleprojektet har precis 

avslutat detta arbete och vi planerar att batch-importera samtliga befintliga artlistor under 2016, 

varefter klienten kan tas i bruk för kontinuerlig uppladdning av framtida artlistor. DINA-teamet 

vid NRM har också genomfört ett omfattande infrastrukturarbete för att förbättra 

produktionsmiljön för DINA-Specify och utvecklingsmiljön för DINA-Web. Vidare har ett nytt 

programmeringsgränssnitt (REST) till DINA-systemet tagits fram, vilket används i utvecklingen 

av samlingshanteraren i DINA-Web (se nedan).

Utanför museistödet har DINA-teamet också arbetat med import av ett flertal databaser vid 

NRM: däggdjur (39 k poster), kärlväxter (1 M poster), paleozoologi (74 k poster) och tre 

4 https://github.com/jmenglund/CollectionBatchTool

5 http://naturfynd.se

http://naturfynd.se/
https://github.com/jmenglund/CollectionBatchTool
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geologiska databaser (sammanlagt 161 k poster) (Tabell 1). För kärlväxter och paleozoologi 

handlar det om  skarp migrering till DINA-Web. I övriga fall används databaserna redan (geologi) 

eller är på väg in (däggdjur) i produktionsmiljön i DINA-Specify. Samtliga databaser utom den 

med kärlväxterna finns tillgängliga i DINA-SEs presentationsportal Naturarv
6
. Portalen innefattar 

redan Svenska Malaisefälleprojektets data och kommer under 2016 också att omfatta materialet 

från Svenska artprojektets marina inventering genom arbetet med migrering av GNMs 

samlingsdatabaser. Integrationen över samtliga naturhistoriska samlingstyper gör Naturarv till en 

unik resurs även från ett internationellt perspektiv. Särskilt integrationen av de geologiska 

samlingarna har krävt extra insatser av DINA-teamet, och detta arbete har väckt internationellt 

intresse.

På utvecklingssidan har DINA-gruppen gjort stora framsteg när det gäller systemarkitekturen. 

Gruppen har infört ny teknik
7
 för att paketera DINA-modulerna som delar av en mikroservice-

arkitektur
8
. Riktlinjer för informationssäkerhet, tillgänglighet och prestanda för DINA-web har 

arbetats fram tillsammans med övriga utvecklingsteam i DINA-INT. DINA-teamet vid NRM har 

också skapat en avancerad utvecklingsmiljö med stöd för kontinuerlig integrering av ny kod samt 

automatisk generering och implementering av nya mjukvaruversioner.

Arbetet med samlingshanteraren i DINA-Web påbörjades på allvar under hösten 2015. Vid ett 

flertal tillfällen samlades användarna vid NRM för att arbeta tillsammans med en 

interaktionsdesigner med samlingsenheternas specifika arbetsflöden. Under workshoparna 

identifierades och prioriterades användarnas behov av funktionalitet, vilka sedan låg till grund för 

utformningen av trådskisser. Implementeringen av gränssnittet i kod påbörjades i januari 2016. 

Arbetet kommer att ske i fem faser, varav två slutförs under 2016 (föremålsregistrering och 

6 http://naturarv.se

7 http://www.docker.com

8 https://github.com/dina-web/

Tabell 1. Översikt över svenska samlingsdatabaser och migreringen av dessa till DINA-systemet.

Institution Enhet Dataset
Antal 
poster

Använder
DINA

På 
Naturarv

Till DINA 
2016

Till DINA 
2017–19

Naturhistoriska 

riksmuseet, Stockholm

ZOO Insekter 103 157 X X

Däggdjur 39 000 X

Fågel 179 000 X

Evertebrater 151 713 X

Fisk 51 499 X

Reptil- och groddjur 4 956 X

GEO Mineralogi 154 629 X X

Isotopgeologi 6 106 X X

PAL Paleozoologi 74 109 X

Paleobotanik 135 893

MFÖ ESbase 112 564 X

Miljögiftdatabasen 243 436 X

BOT Kärlväxter 1 030 627 X

Svamp 327 284 X

Mossor 209 691 X

Alger 15 943 X

Göteborgs naturhistoriska museum GNM (inkl. ENT) (19 db) 536 793 (X) (X) X

Station Linné, Öland SMTP 99 070 X X

Bergianska herbariet, Stockholm BOT 7 170 X

Evolutionsmuseet Uppsala ZOO 59 534 X

BOT 706 679 X

Biologiska museet, Lund ZOO 158 718 X

BOT 763 271

ENT 13 906 X

Herbarium GB, Göteborg BOT 153 551 X

Totalt 5 338 299

https://github.com/dina-web/
http://www.docker.com/
http://naturarv.se/
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taxonomihantering) och tre under 2017 (etikett- och rapportutskrifter, låneformulär och 

mediahantering). Arbetet kan följas på webben. Parallellt med detta arbete som sker vid NRM 

kommer övriga partners i DINA-INT att implementera moduler för sekvenshantering (SeqDB) och 

Excel-liknande webbverktyg för export och import av stora dataset (DINA Data Tool). Under 

första halvåret 2018 kommer det färdiga systemet att testas och därefter ska det vara redo för skarp 

drift. Hela detta utvecklingsarbete finansieras fullt ut av NRM och övriga partners i DINA-INT.

3. Projektplan för 2017–2019

Som nämnts ovan kommer utvecklingen av kärnan i DINA-systemet samt migrering och drift av 

NRM-databaserna att täckas av NRM och DINA-INT från 2017. Vi söker emellertid museimedel 

för 2017–2019 för tre aktiviteter som inte ryms inom denna ram. Den första, och mest omfattande, 

handlar om att stödja museer utanför NRM med migrering, användarstöd och initial drift av 

DINA-systemet fram tills dess att systemet är implementerat fullt ut i Sverige och DINA-

institutionerna själva kan ta över driften. Den andra och tredje aktiviteten handlar om att ta fram 

verktyg för koordinatsättning och för taxonomimatchning av svenska museidata så att vi kan öka 

deras värde för naturvården och forskningen. Verktygen kommer både att göras tillgängliga som en 

integrerad del av DINA-systemet och som fristående verktyg för användare utanför DINA-

institutionerna.

3.1. Migrering, drift och användarstöd

Under 2016 kommer GNM och GB att börja använda DINA-Specify för sina samlingsdatabaser. 

För att underlätta inkörningsfasen vill vi fokusera på användarstöd för dessa institutioner under 

2017. Parallellt kommer vi att börja arbeta med förberedelser för migrering av databaserna vid 

EMUU, SBT och BMLU (zoologi och entomologi), med målet att dessa ska kunna migreras 

smärtfritt till DINA-Web så fort som möjligt efter att samlingshanteraren är färdig. Målet är att 

klara av all migrering till och driftsättning av DINA-Web innan projektperiodens slut 2019. Ett 

detaljerat schema för migrering och driftsättning görs upp av styrgruppen för DINA-SE. 

Representanter från samtliga institutioner kommer att medverka i utvecklingen av DINA-Web, 

antingen genom att delta i sprint-mötena på NRM eller genom att successivt testa olika 

betaversioner av systemet över webben.

Behoven för GNM, GB, EMUU och SBT kommer att täckas av personal vid NRM i 

samarbete med lokal samlingspersonal, medan vi söker en särskild resurs vid BMLU för arbetet 

med databaserna där. Placeringen av denna resurs i Lund motiveras av avståndet, som gör det svårt 

för personal att dela tid mellan Lund och Stockholm. Till skillnad från EMUU och SBT så handlar 

det också vid BMLU om stora databaser, som hittills inte har varit föremål för något förberedande 

migreringsarbete alls. Dessutom skiljer sig arbetssättet vid BMLU något från det vid övriga 

samlingar, vilket ställer särskilda krav på funktionaliteten i samlingshanteraren i DINA-Web och 

på migreringsprotokollen. Se budgetmotiveringen nedan för en specifikation av de resurser som 

söks för drift, migrering och användarstöd för GNM, GB, EMUU, SBT och BMLU.

3.2. Verktyg för koordinatsättning av nordiska museiföremål

Koordinatsättning är en förutsättning för att museidata ska kunna användas i många typer av 

biodiversitets- och miljöanalyser, men tyvärr har koordinatsättning ännu inte fått något genomslag 

vid registrering av museiföremål. Anledningarna är förmodligen flera: man kanske inte inser 

värdet av koordinater, saknar bra verktyg för att ta ut dem eller prioriterar ned aktiviteten på grund 

av att resurserna är begränsade. En analys av svenska museidata bekräftar att bristande 

koordinatsättning är ett stort problem för många museidatabaser, trots att det ofta finns rik 

textinformation om insamlingslokalerna (Tabell 2).
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Genom att erbjuda effektiva och lättanvända verktyg vill vi minska tröskeln för att sätta 

koordinater. Integrerad funktionalitet i samlingshanteraren kommer inte bara att förkorta tiden för 

att ta ut koordinaterna, utan också göra det enklare för användaren att granska och därigenom 

kvalitetssäkra informationen. Tanken är att varje angiven koordinat (med tillhörande osäkerhet) 

ska baseras på förstahandsinformation som kan knytas till föremålet. Genom smarta funktioner 

tillåts användaren dra nytta av redan digitaliserade lokaluppgifter, och blir dessutom 

uppmärksammad på om någon uppgift inte verkar stämma.

Som en del av arbetet kommer vi att ta fram ett verktyg som föreslår koordinater utifrån 

användarens inmatade lokaluppgifter. Verktyget är tänkt att fungera på liknande sätt som 

GEOLocate
9
 (Figur 1), men ska vara särskilt anpassat för nordiska förhållanden så att en betydligt 

större precision kan erhållas för nordiska lokaler. Ett regionalt fokus gör det möjligt att dra nytta av 

viktig information som inte låter sig hanteras av dagens verktyg och internationella standarder. Till 

exempel vill vi hantera parallella geografiska indelningar, som den med svenska landskap och 

socknar respektive län och kommuner. Med ett nordiskt fokus kan vi dessutom erbjuda data av 

högre kvalitet samt funktionalitet som bättre svarar mot våra användares behov. Utvecklingen 

handlar om att ta fram ny funktionalitet som kompletterar redan existerande verktyg och tjänster.

Verktygen implementeras som en del av DINA-Web. Först skapas webbtjänster (med REST-

teknik) som tillhandahåller nödvändiga data. Därefter byggs olika grafiska gränssnitt ovanpå 

webbtjänsterna. Utvecklingen delas in i fyra steg enligt nedan.

1. Mobilisering av geografisk information. För att på ett effektivt sätt dra nytta av befintliga 

lokaluppgifter måste nödvändiga data först göras tillgängliga. Vi skapar därför en särskild databas 

som dagligen samlar in nordiska lokaluppgifter som levereras till den svenska GBIF-noden. Vi 

skördar även annan användbar geografisk information, t.ex. listor med lokaler och 

sockenkoordinater som sammanställts av Håkan Wittzell i Lund. För att få ett ännu bättre underlag 

ser vi också till att den svenska GBIF-noden kan ta emot uppgifter om landskap (eller 

fauna-/floraprovins) och socken vid sidan av län och kommun
10

. Parallellt påbörjas anpassningen 

9 http://www.museum.tulane.edu/geolocate

10 Vi kommer att föreslå ett nationellt tillägg till DarwinCore för att standardisera hanteringen av svenska 

landskap och socknar. 

Tabell 2. Svenska poster som saknar koordinater eller har taxonmatchningsproblem. Procent anger 

andel av svenska föremålsposter. I kolumnen ”Saknar koordinat” anges antalet poster som antingen saknar 

koordinat eller har koordinatproblem. ”Oskarp” är en översättning av engelskans ”fuzzy”. Uppgifterna 

inhämtades från GBIF under april 2016. En mer utförlig analys av lokalinformationen finns på 

https://github.com/jmenglund/geocoding-survey.

Dataset
Antal
poster

Svenska
poster

Saknar
koordinat

Taxonmatchning

Saknas Högre taxon Oskarp

Göteborg: botanik, allmänt 151 334 101 320 3 825 (4%) 28 (0%) 4352 (4%) 429 (0%)

Göteborg: botanik, typer 2 217 128 14 (11%) 0 (0%) 23 (18%) 8 (6%)

Göteborg: evertebrater 46 710 36 803 36 803 (100%) 0 (0%) 489 (1%) 791 (2%)

Göteborg: ryggradsdjur 55 816 27 240 27 240 (100%) 0 (0%) 235 (1%) 18 (0%)

Lund: botanik 777 837 549 862 17 864 (3%) 423 (0%) 39 322 (7%) 2 893 (1%)

Lund: zoologi (ej insekter) 159 024 91 217 79 260 (87%) 865 (1%) 709 (1%) 551 (1%)

Oskarshamns herbarium 146 809 133 226 5 329 (4%) 11 (0%) 7 993 (6%) 476 (0%)

Stockholm: alger 15 953 5 211 1 928 (37%) 623 (12%) 274 (5%) 30 (1%)

Stockholm: entomologi 100 658 44 878 12 350 (28%) 0 (0%) 2 007 (4%) 684 (2%)

Stockholm: evertebrater 144 765 44 496 11 338 (25%) 296 (1%) 893 (2%) 395 (1%)

Stockholm: fiskar 51 499 10 864 802 (7%) 0 (0%) 138 (1%) 9 (0%)

Stockholm: kärlväxter 1 030 627 645 103 643 008 (100%) 10 347 (2%) 61 744 (10%) 5 893 (1%)

Stockholm: mossor 209 691 109 603 27 134 (25%) 3 052 (3%) 9 584 (9%) 391 (0%)

Stockholm: svampar 327 284 159 924 26 446 (17%) 2367 (1%) 2 409 (2%) 451 (0%)

Uppsala: botanik 706 679 416 566 404 470 (97%) 5436 (1%) 42 292 (10%) 3 661 (1%)

Uppsala: zoologi 259 949 78 163 77 853 (100%) 0 (0%) 6 441 (8%) 1 347 (2%)

https://github.com/jmenglund/geocoding-survey
http://www.museum.tulane.edu/geolocate/
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av DINA-systemets datamodell så att den bättre kan hantera nordisk geografisk information (t.ex. 

olika geografiska indelningar och koordinattyper). Vi kommer i ett tidigt skede ta kontakt med 

GBIF-noderna i våra nordiska grannländer för att undersöka möjligheterna att samarbeta kring 

fyndplatser och geografi.

Som tillfällig lösning för att snabbt öka på mängden georefererade svenska museiposter, som 

visas på den internationella GBIF-portalen
11

, kommer den svenska GBIF-noden i vissa fall att 

lägga till koordinater där sådana saknas
12

. Det har visat sig effektivt att t.ex. koordinatsätta 

botaniska lokaler med hjälp av kyrkkoordinater eller centroider för socknar (se t.ex. Virtuella 

herbariet
13

). På längre sikt är dock tanken att alla koordinater ska tas ut av lokal samlingspersonal, 

eftersom vi tror att detta kommer att resultera i data av betydligt högre kvalitet än vid fullt 

automatiserad koordinatsättning.

2. Webbtjänst för koordinatsättning av nordiska lokaler. Med strukturerade geografiska 

data på plats kan vi gå vidare med att utveckla en webbtjänst för koordinatsättning. I anslutning till 

denna kommer vi även att utveckla tjänster för omvänd geokodning (reverse geocoding; att ta reda 

på geografiska namn utifrån en given koordinat) och koordinatomvandlingar (RT90, SVEREF99, 

RUBIN-koder etc.). I likhet med GEOLocate kommer det vara möjligt att koordinatsätta flera 

lokaler i en klump. Webbtjänsterna kommer vara öppna för vem som helst att använda.

3. Funktionalitet integreras i samlingshanteraren i DINA-Web. Målet är att tillhandahålla 

ett grafiskt gränssnitt som ingår som en naturlig del i samlingshanteraren och som gör det enkelt 

för användaren att digitalisera geografisk information (inklusive koordinater) för nordiska 

samlingsföremål. Grafiska gränssnitt kommer att tas fram tillsammans med användare som är 

representerade i fokusgruppen för utvecklingen av samlingshanteraren. Webbtjänsterna från 

föregående steg anpassas efter nya behov som uppmärksammas i samband med att de grafiska 

gränssnitten provas ut.

4. Grafiskt gränssnitt för externa användare. I det sista steget tar vi fram ett fristående 

webbgränssnitt för externa användare, som amatörbiologer, forskare och intresserad allmänhet. 

Tanken är att erbjuda koordinatsättning av egna lokaler som laddas upp på en webbsida. Där ska 

man även kunna matcha sina data mot kurerade och versionshanterade listor med lokaler. 

Funktioner ska också finnas för att granska och validera geografisk information. Verktyget ska 

11 http://gbif.org

12 Sammanställning över lokalinformationen på https://github.com/jmenglund/geocoding-survey

13 http://www.herbarium-ume.se/virtuella_herbariet

Figur 1. GEOLocate-verktyget i Specify, som kommer att användas som modell för det verktyg vi vill 

utveckla för koordinatsättning av nordiska samlingsdata.

http://www.herbarium-ume.se/virtuella_herbariet
https://github.com/jmenglund/geocoding-survey
http://gbif.org/
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exempelvis kunna användas av amatörer eller forskare som vill kvalitetssäkra sina fynduppgifter 

innan de importeras till en samling i DINA-Web eller levereras till GBIF.

3.3. Verktyg för taxonomisk matchning

De flesta svenska naturhistoriska samlingar använder sig idag av en egen taxonomisk 

klassificering – en lokal taxonomi – för sin föremålshantering. Den lokala taxonomin kan (men 

behöver inte) ha sitt ursprung i en publicerad och allmänt erkänd katalog eller checklista över 

kända arter och högre taxa, en referenstaxonomi. Ofta har den lokala taxonomin vuxit fram under 

lång tid och anpassats allteftersom nya taxa lagts till i samlingen. Mer sällan har den lokala 

taxonomin genomgått större revisioner för att återspegla den senaste taxonomiska och 

fylogenetiska kunskapen. Ibland vill man till och med av praktiska skäl att den lokala taxonomin 

inte ska återspegla de senaste taxonomiska rönen. Så är det t.ex. i vissa taxonomiskt ordnade 

samlingar där man vill slippa att flytta om föremål varje gång det kommer nya rön.

När data i en samling visas upp utåt vill man gärna tillhandahålla aktuella och verifierade 

taxonnamn. I biodiversitetsanalyser kan det exempelvis ställa till problem när lokala taxonnamn 

inte matchar den taxonomi som används i analysen. För att få en uppfattning av hur stort detta 

problem är för digitaliserade svenska samlingsföremål så tittade vi på de fall där de taxonomiska 

namn som rapporteras till GBIF inte kan matchar GBIFs referenstaxonomi (”GBIF backbone”) 

(Tabell 2). Analysen visar att problemet inte alls är lika omfattande som bristen på 

fyndplatskoordinater. Problemet är ändå tillräckligt betydande, i synnerhet för vissa samlingar, för 

att det ska vara värt att angripa det.

I samlingshanteringen finns alltså behov av att dels kunna hantera en lokal taxonomi och dels 

kunna relatera taxonbegrepp i den lokala taxonomin till DynTaxa eller någon annan modern 

referenstaxonomi. Dagens system stöder vanligtvis hantering av en lokal taxonomi, men saknar 

möjligheten att relatera namn i olika taxonomier. Vi vill ta fram ett sammanhållet grafiskt 

gränssnitt som stöder bägge delarna. Tanken är att underlätta det dagliga arbetet med den lokala 

taxonomin, men också att göra det enklare att leverera taxonomisk information av hög kvalitet.

Vi har tänkt åstadkomma detta genom att utveckla ett verktyg som låter samlingspersonal 

jämföra sin lokala taxonomi med en referenstaxonomi som t.ex. DynTaxa, Catalogue of Life, 

WORMS eller PESI (Figur 2). Namnen i respektive taxonomi färgas olika i gränssnittet beroende 

på hur väl de matchar den andra taxonomin. Användaren kan sedan analysera taxa som inte 

matchar och redigera dem om så önskas. Gränssnittet låter också användaren kopiera taxa och 

delträd från referenstaxonomin in i den lokala taxonomin. Utöver detta vill vi även erbjuda 

möjligheten att manuellt länka ihop taxa som har olika namn i taxonomierna, men som ändå bör 

betraktas som synonymer enligt användaren.

Verktyget kommer att erbjudas både som en integrerad del av samlingshanteraren i DINA-

Web och som ett fristående verktyg på webben. Det fristående verktyget kommer att tillåta 

uppladdning av en godtycklig taxonomi i formatet Darwin Core Archive (DwC-A) för redigering i 

verktyget. Den redigerade taxonomin kan sedan laddas ner i samma format. Det fristående 

verktyget kommer också att kunna användas, om så önskas, av ArtDatabankens personal för att 

analysera överensstämmelsen mellan DynTaxa och internationella referenstaxonomier.

3.4. Tidsplan och resursåtgång

Vi räknar med att verktyget för koordinatsättning kommer att utvecklas under 2017–2018, och 

verktyget för taxonomimatchning under 2019. Resurser för användarstöd, migrering och drift för 

GNM, GB, EMUU och SBT kommer att fördelas jämnt över perioden 2017–2019, med fokus på 

olika aktiviteter under olika tidsperioder. Från 2017 till och med första halvåret 2018 kommer 

tyngdpunkten att ligga på drift av och användarstöd för DINA-Specify vid GNM och GB samt 

migreringsförberedelser vid övriga institutioner. Från andra halvåret 2018 till slutet av 
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projektperioden kommer fokus ligga på skarp migrering till, driftsättning av och användarstöd för 

DINA-Web vid deltagande institutioner.

Vi söker under hela projektperioden 1,0 heltidstjänst vid NRM för drift och utveckling 

(fördelas mellan Ingimar Erlingsson, Ida Li och Markus Skyttner), och 1,0 heltidstjänst vid NRM 

för användarstöd, migreringshjälp och biologisk expertis vid utvecklingen av verktygen för 

koordinatsättning och taxonomimatchning (delas mellan Kevin Holston och Markus Englund). På 

BMLU söker vi under hela projektperioden 0,2 heltidstjänst för migreringsförberedelser och 

deltagande i utvecklingsarbetet. Under den skarpa migreringsfasen, som vi planerar till 6 månader 

under 2019, vill vi öka nivån till 0,5 heltidstjänst. Resursen på BMLU delas mellan Christoffer 

Fägerström och Jonas Ekström. Förutom lönemedlen behöver projektdeltagarna en liten 

driftbudget för resor och andra omkostnader.

3.5. Långsiktig förvaltning av DINA-Web

Under projektperioden kommer ledningarna för de svenska DINA-institutionerna att tillsammans 

ta fram en plan för den långsiktiga driften av den svenska instansen av DINA-Web. Målet är att 

hitta en lösning som är helt finansierad av de svenska DINA-institutionerna från 2020. Ett första 

möte är preliminärt planerat till den 18 maj 2016. Vi söker inga resurser för detta arbete inom 

ramen för denna projektansökan, utan aktiviteten finansieras helt av DINA-institutionerna själva.

Order A

Taxon tree 1

Filter

Order ADyntaxaMy taxonomy

Root taxon
Taxonomy to edit Reference taxonomy

+ New taxon

Filter

Order A

Taxon tree 1

Filter
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