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Detta dokument är ett försök att sammanfatta problemen med ENSE, samt att redogöra för behoven av en
svensk standard inom DINA-projektet. Tanken är att dokumentet ska utgöra ett underlag för beslut om hur
vi inom den svenska delen av DINA-projektet (DINA-SE) ska gå vidare med ENSE.

Den nationella standarden ENSE (version 1.0) [1] fastställdes 2009 efter en bred diskussion mellan
representanter från svenska GBIF och flertalet av landets större naturhistoriska museer. Målet var att
upprätta en nationell standard för samlingsdatabaser som komplement till Darwin Core [2]. Med standarden
skulle det bli enklare att samordna och utbyta svenska data om naturhistoriska samlingsföremål.

ENSE utgörs av ett 65 sidor långt textdokument där huvuddelen ägnas åt detaljerade beskrivningar av vad
fälten i en samlingsdatabas får eller bör innehålla. Dokumentet innehåller också en allmän del som tar upp
några olika internationella standarder, samt beskriver hur relationsdatabaser är uppbyggda.

När den första versionen av ENSE hade fastställts började man på flera håll anpassa databaser efter
standarden. Engagemanget för ENSE avtog dock efter hand, vilket till viss del kan förklaras av den stora
mängden arbete som anpassningarna krävde. Redan under hösten 2009 framfördes också kritik mot
dokumentet [3]. Dessvärre fanns ingen plan för hur man skulle förbättra standarden.

Under 2014 bildades på eget initiativ en liten grupp som ville återuppta arbetet med ENSE. Gruppen bestod
av Markus Englund, Johannes Lundberg och Sabine Stöhr från NRM samt Monika Myrdal från
Evolutionsmuseet i Uppsala. Gruppen träffades vid några tillfällen, men arbetet rann tyvärr ut i sanden.

Den aktuella versionen av ENSE är ett mycket omfattande dokument som i detalj beskriver hur en
samlingsdatabas ska utformas. ENSE behandlar därmed både databasens innehåll och struktur. Eftersom
standarden lägger så stor vikt vid den tekniska tillämpningen blir dokumentet svårt att leva upp till. Om man
i ENSE hade nöjt sig med att definiera innehåll (på liknande sätt som i den internationella standarden
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Darwin Core) hade standarden blivit lättare att följa. Det långa dokumentet är sannolikt också ett problem i
sig, eftersom en uppdatering av standarden blir så krävande.

De flesta av begreppen som definieras i ENSE är hämtade från Darwin Core. Definitionerna är för det
mesta likvärdiga i Darwin Core och ENSE, men inte alltid. Ett exempel där ENSE motsäger Darwin Core är
begreppet "County" som enligt ENSE ska innehålla namn på svenska landskap men enligt Darwin Core ska
innehålla namn på andra nivåns administrativa indelning inom landet. I Sverige motsvaras den andra
administrativa nivån (enligt Darwin Core) av kommuner.

Det har länge varit oklart vem som ansvarar för att standarden vidareutvecklas. Det saknas också riktlinjer
för hur förslag till ändringar ska hanteras. Den oklara beslutsprocessen är förmodlgen en bidragande orsak
till att standarden inte uppdaterats.

Inom DINA-projektet tar vi fram vår egen datamodell. Denna modell kommer bara till viss del stämma
överens med ENSE. Datamodellen tas fram i samverkan med användare så att inga viktiga begrepp glöms
bort. Under arbetets gång konsulteras olika källor, däribland ENSE-dokumentet. För DINA-projektet är det
naturligtvis bra om samlingar hanteras på likartat sätt, men att specificera en så pass detaljerad standard
som ENSE är onödigt. Jag ser istället följande huvudsakliga behov inom den svenska delen av DINA-
projektet:

Svenska benämningar på centrala begrepp i samlingshanteringen. Här finns exempelvis den
svenskspråkiga versionen av SPECTRUM [4] att utgå från.

Rekommendationer och exempel som rör den svenska tillämpningen av Darwin Core. Ett sådant
dokument skulle vara till hjälp när vi vill publicera data på webben eller exportera data till GBIF.

Termer och definitioner för nationellt specifika begrepp som inte omfattas av Darwin Core. Hit räknas
exempelvis landskap och socknar. Genom att standardisera hanteringen av sådana begrepp skulle vi
kunna utbyta mer information på nationell nivå, samt förhindra missbruk av befintliga begrepp i Darwin
Core.

Möjlighet att förvalta och öppet distribuera gemensam terminologi och auktoriteter på liknande sätt
som KulturNav [5]. För att kunna arbeta effektivt och säkert med terminologin behövs sannolikt även
versionshantering.
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Mot bakgrund av problemen med ENSE vill jag i första hand rekommendera följande:

Bilda eller utse en organisation som formellt ansvarar för standardiseringsfrågor rörande
naturhistoriska samlingar och biodiversitetsdata. Utan en ansvarig organisation kommer förmodligen
inte mycket att ske. Organisationen skulle även utgöra ett viktigt forum för diskussion kring olika
standarder och deras tillämpning.

Överge tanken på att uppdatera ENSE-dokumentet. Vi behöver inte en standard för hur våra
databaser ska vara uppbyggda. Identifiera istället mindre områden där en nationell standard behövs.
Det är bättre att ta fram flera små standarder än en stor.

Tillhandahåll en plats på webben för gemensam förvaltning och distribution av terminologi och
auktoriteter inom DINA. För detta ändamål skulle man eventuellt kunna använda KulturNav eller
GitHub.
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