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MANUAL 

för att komma igång 

(det finns också en komplett manual med information om fler funktioner och exempel) 

 

 

Analysportalen för biodiversitetsdata 

 

Analysportalen är en dataportal för artobservationer och miljödata från olika datakällor. 

Artobservationer är rapporterade fynd som har taxonnamn, positionsangivelse (koordinater), 

tidsangivelse och rapportör.  

I Analysportalen kan du söka efter artobservationer (förekomstdata), undersöka samband med 

miljödata, göra enkla sammanställningar och analyser, och ladda hem data för vidare analys.  

 

Hitta hjälp för att komma igång med och använda Analysportalen: 

 arbetsflöde 

 

 på hjälpsidorna nedan: till Innehåll hjälpsidor 

 
 övningar med enkla exempel:  

 

Att lära sig använda Analysportalen 
 

Trender och Analyser i Analysportalen 

 
 exempel: ett enkelt men ganska omfattande exempel som visar hur du söker 

observationer för ett antal arter i ett specifikt område och under en specifik 

tidperiod, och vilka resultat man kan titta på (kartor, diagram, tabeller): 
 

Vilka arter av trollsländor har observerats i Halland under de senaste 5 åren, och var i 

landskapet har det observerats flest arter? 

  

https://www.slu.se/globalassets/ew/subw/lifewatch/dokument/Analysportalen_OvningarA.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/subw/lifewatch/dokument/Analysportalen_OvningarB.pdf
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Arbetsflöde 
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Hjälpsidor - Innehåll 

Hitta hjälp här genom att klicka (Ctrl+klick) på en rubrik för att hoppa till respektive stycke 

med information på sidorna nedan. 

 

 

 

  

1. Analysportalen - kom igång: 

Om Analysportalen 

Börja här - Startsida 

Hur gör jag för att söka fynd? 

Data: Vilka data kan jag välja? 

 Artobservationer 
 

 Miljödata 

Bra att veta: 

Mina val 

Logga in 

Citering 

Support 

Stora förfrågningar / timeout 

Om olika typer av data (med innebörd för analys) 

Antal observationer - därför kan det finns skillnad 

2. Välj arter, område, tid: 

Filter: Välj arter / taxa 

Filter: Välj arter enligt attribut / egenskap 
(habitatrelaterade faktorer, substrat, andra egenskaper från Artfakta, 

Skogsstyrelsens naturvårdsarter och signalarter) 

Filter: Välj arter enligt Rödlista 

Filter: Välj area / geografiskt område 

Filter: Välj tid 

Inställningar för presentation av data och 

export: 

Inställningar: Gör inställningar för gridberäkningar 

(data ska sammanställas för rutor i ett rutnät) 

Inställningar: Välj koordinatsystem 

Inställningar: Välj tidsintervall för tidserier 

Inställningar: Välj tabellkolumner för 

artobservationstabell 

3. Visa resultat: 

Resultat: Kartor (7 olika typer kartor) 

Resultat: Förekomstarea AOO och 

utbredningsområde EOO 

Resultat: Tabeller  (7 olika typer tabeller) 

Resultat: Diagram (2 olika typer diagram / 

tidsserier) 

Resultat: Rapporter (summering, inställningar) 

Ladda ner 

Hur gör man: 

Importera egna GIS filer 

Sök fram taxon-ID för arter med Dyntaxa 

Mer om… 

Om Svenska LifeWatch & SBDI 
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Analysportalen - kom igång 

 

Om  Analysportalen 

Analysportalen är en dataportal för artobservationer och miljödata från olika datakällor. 

Artobservationer är rapporterade fynd som har taxonnamn, positionsangivelse (koordinater), 

tidsangivelse och rapportör.  

I Analysportalen kan du söka efter artobservationer (förekomstdata), undersöka samband med 

miljödata, göra enkla sammanställningar och analyser, och ladda hem data för vidare analys.  

 

   

 

Du kan välja arter, geografiska områden och tidperioder. Du kan få data för de exakta 

originallokaler eller välja att sammanställa förekomster för ett grid där du kan välja rutstorlek. 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Börja här - Startsida 

Gå in på: www.analysisportal.se 

 
 

Logga in - längst upp på sidan finns länken för att Logga in. Om du redan har ett konto i 

Artportalen använder du samma inloggningsuppgifter här i Analysportalen. Annars kan du här 

skapa ett nytt konto. Du behöver inte logga in för att söka, analysera och visualisera 

artobservationer i Analysportalen. Men du måste vara inloggad för att kunna ladda ned data, 

och för att själv kunna ladda upp Shape-/GeoJSON-filer. Är du loggad in så sparas också dina 

senaste inställningar. 

I toppmenyn finns flikar för olika funktioner: 

 Data - välj datakälla 

 Filter - välj arter, geografisk område och tidperiod 

 Inställningar - välj inställningar för ditt sök (t.ex. rutstorlek för geografisk grid) 

 Resultat - visa resultat (kartor, tabeller, diagram). 
 

I den högra rutan ’Mina val’ ser du alltid dina nuvarande val för data, filter och inställningar. 

På startsidan hittar du de senaste nyheterna, hur man kommer igång och hur man ska citera 

portalen. Under rutan ’Info’ hittar du manualer och övningar för att lära dig mer om hur du 

kan använda Analysportalen. 

Support - längst ner på sidan hittar du en länk för att kontakta support: 

analysisportalAdmin@slu.se 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 

http://www.analysisportal.se/
mailto:analysisportalAdmin@slu.se
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Kom igång – Hur gör jag för att söka fynd? 

Se även en skiss över arbetsflödet. 

1. Välj från vilka datakällor du vill söka artobservationer:   

Data > Artobservationer  
 

 
 

2. Välj för vilka arter eller artgrupper du vill söka fynd:  

Filter > Taxa  

3. Välj för vilket område du vill söka fynd:  

Filter > Rumsligt 

4. Välj för vilken tidperiod du vill söka fynd:  

Filter > Tid 
 

 

 
5. Välj inställningar för eventuella gridberäkningar, koordinatsystem, tidsserier: 

Inställningar > Gridstatistik (t.ex. rutstorlek för grid) 

Inställningar > Koordinatsystem 

Inställningar > Tidsserier (t.ex. tidsintervall) 

 
6. Välj hur du vill se resultat: 

Resultat > Kartor / Tabeller / Diagram / Rapporter / Ladda ner 
 

 

 
>tillbaka till innehållsförteckning 
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Val av data /datakällor 
 

 

DATA 

 

Vilka data kan jag välja? 
 

 Artobservationer 

Analysportalen samlar data från olika datakällor. Du kan välja att söka artförekomster från 

alla källor eller välja data från specifika källor. Gå in på: 

Data > Artobservationer 

Här ser du vilka datakällor som finns tillgängliga. I grundinställningen är alla datakällor 

förvalda. Behåll denna inställning eller gör ett urval. 

För varje datakälla hittar du information om datakällan (klicka på i-rutan) och antal 

artobservationer som är aktuell tillgängliga.  

Uppdateringar av olika databaser gör med olika tidsintervall. Beroende på när (och hur) 

uppdateringar görs kan antalet observationer skilja sig något mellan vad som hittas i 

Analysportalen och originaldatakällan. 

 

 Miljödata 

Du kan också välja ett antal olika bakgrundskartor och datalager för miljödata (t.ex. skyddade 

områden, froststatistik från SMHIs öppna data, mm.). Välj bland dessa under: 

Data > Miljödata & kartor (vektorformat) 

Data > Bakgrundskartor (rasterformat) 

 

Data i vektorformat erbjuds som wfs tjänster (web feature service), data i rasterformat som 

wms (web map service: data går att titta på men inte att utföra några analyser mha WMS).  

 

I den kompletta manualen, avsnitt ’wfs & wms’, hittar du mer information om: 

 

 vilka data som finns tillgängliga (wfs och wms tjänster anslutna till Analysportalen) 

 hur du kan använda dessa data  

 hur du kan använda data från externa wfs och wms tjänster 

 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Välj arter, område, tid 
 

 

FILTER 

 

Välj arter / taxa 

 
Du kan antingen söka efter förekomst av alla arter, eller begränsa ditt sök till ett urval av arter, 

eller taxa. Du kan söka specifikt efter rödlistade arter, naturvårdsarter, eller arter med 

specifika egenskaper. 

 
Sök på taxonnamn 

Sök lista på taxa med taxon-id 

Sök arter enligt attribut / egenskap (inklusive naturvårdsarter, signalarter) 

Sök arter enligt Rödlista 

 

 
Välj arter – sök på namn: 

 

Filter > Taxa > Sök på taxonnamn 

Sök på taxonnamn, t.ex. en art, ett släkte eller en familj. Välj arten och sedan måste du trycka 

på knappen ’Lägg till filter’ för att filtrera resultat.  

Du kan ange taxa på olika sätt: med ett svenskt namn, med ett vetenskapligt namn, eller med 

taxon-ID.  

Taxon-ID hittar du i Dyntaxa, Svensk Taxonomisk Databas (www.dyntaxa.se). Till exempel, 

familjen jordlöpare (Carabidae), har taxon-ID 2001007. 

Sök på familjen Carabidae: 

 
För att välja familjen Carabidae (alla arter), tryck på knappen ’Lägg till filter’, så väljs alla 

arter i familjen Carabidae. I rutan ’Mina val’ kan du se vilka arter som lagts till filtret: Taxon 

(Carabidae) 

http://www.dyntaxa.se/
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För att välja underliggande arter i familjen Carabidae, tryck på knappen ’Välj underliggande 

arter’, så listas alla underliggande taxa. Du kan välja enskilda arter eller klicka i rutan Sökträff 

(längst uppe i listan) för att markera alla arter i listan och lägga dessa till filtret. Under Mina 

val visas nu: Taxa xxx valda (xxx är en siffra som visar hur många arter som ingår i ditt urval) 

 

 

Du kan blanda olika taxonomiska grupper och nivåer. Efter du har valt familjen jordlöpare 

(Carabidae) kan du lägga till arten gran (Picea abies). Nu söker du med ditt urval efter 

rapporterade fynd för familjen jordlöpare och arten gran. 

 

 

Välj arter - sök lista på taxa med taxon-id: 

 

Filter > Taxa > Klistra in lista med taxon-id 

 

Söka efter arter från egna listor. Du måste dock först söka fram taxon-id för dessa arter med 

Dyntaxa: https://www.dyntaxa.se/Match/Settings/0. Läs här om hur du gör. 

 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

  

https://www.dyntaxa.se/Match/Settings/0
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FILTER 

 
Välj arter enligt attribut / egenskap: 

 

Filter > Taxa > Lista från artfakta 

 

Sök arter enligt attribut (egenskaper), som t.ex. habitatrelaterade faktorer (habitat definierad 

enligt EU habitatdirektivet), substrat, påverkan, andra egenskaper från ArtDatabankens 

Artfaktadatabasen, och Skogsstyrelsens naturvårdsarter och signalarter. 

Du hittar listor över olika faktorer från ArtDatabankens Artfaktadatabasen och 

Skogsinventeringslistan:  

 

 

 

När du väljer faktor, t.ex. du vill söka arter som förekommer på ’Mycket grov ved’ (Filter > 

Taxa > Lista från artfakta > Faktorer > Artfaktadatabasen > Substrat > Organismer som 

substrat > Ved och bark > Veddimensioner), så får du upp en ny ruta där du ofta har möjlighet 

att göra ytterligare specifikationer kring faktorn och välja arter: 
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Tryck på knappen ’Sök taxa’ - du får upp en lista på arter (Sökträffar). Du kan antingen 

använda alla valda arter, eller gör ett eget urval utifrån artlistan.  
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Du kan sedan välja mellan ’Lägg till taxa till taxafilter’ (dvs. lägga till de valda arter till arter 

som du eventuell redan har vald) eller ’Ersätt nuvarande taxonfilter’ (dvs. arter som du 

eventuell redan har vald byts ut mot arter som resulterar från ditt nuvarande sök). 

Se hur många taxa som finns i ditt taxonfilter i rutan ’Mina val’ på höger sidan av skärmen: 

Filter - Taxa (x valda). 
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Hitta mer information om Artfaktadatabasen, Naturvårdsarter och signalarter här: 

 

Artfaktadatabasen:  

https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-

biobanker/artfaktadatabasen/ 
 

Artfakta: 

https://artfakta.se/artbestamning 
 

EU art- och habitatdirektivet: 

https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturvard/skydd-av-arter/art-och-habitatdirektivet/ 
 

Naturvårdsarter och signalarter: 

http://www.nvi.nu/naturvardsarter/  

https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/signalarter/ 

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/600-arter-i-skogen-presenteras-i-ny-naturvardsbibel/ 

https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/9.-

naturvardsarter/rapport_naturvardsarter.pdf (rapport, 19 s.) 

 

>>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

 

FILTER 

 
Välj arter enligt Rödlista: 

 

Filter > Taxa > Rödlista 

 

Söka rödlistade arter, alla rödlistade taxa eller arter för specifika kategorier. 

 

Rödlistan publiceras vart femte år av ArtDatabanken. Rödlistan 2015 förtecknas i boken 

Rödlistade arter i Sverige 2015 (Westling 2015) och via ArtDatabankens hemsida 

https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/  

 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

 

https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/artfaktadatabasen/
https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/databaser-och-biobanker/artfaktadatabasen/
https://artfakta.se/artbestamning
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturvard/skydd-av-arter/art-och-habitatdirektivet/
http://www.nvi.nu/naturvardsarter/
https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/signalarter/
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/600-arter-i-skogen-presenteras-i-ny-naturvardsbibel/
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/9.-naturvardsarter/rapport_naturvardsarter.pdf
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/9.-naturvardsarter/rapport_naturvardsarter.pdf
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
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FILTER 

 

Välj area / geografiskt område (rumsligt filter): 
 

Gör du inga val så visas alla fynd för hela Sverige. 

 

Det finns fyra sätt att välja område: 

 Rita polygon 

 Välj bland vanliga regioner (landsdel, landskap, län, kommun) 

 Importera polygoner 

 Sök efter lokalnamn 

 

 

Filter > Rumsligt > Rita geometri 

 

Rita på kartan för vilket område du vill söka fynd.  

Du kan rita en rektangel eller polygon – välj genom att klicka på respektive symbol längst 

uppe i kartrutan. Dubbelklicka för att avsluta område.  

Klicka på vita pilen (symbol längst uppe i kartrutan) för att kunna markera/välja polygon – 

om du har ritat flera polygoner så markeras den valda blått. 

Du kan välja den valda polygonen för att begränsa ditt sök geografisk genom att klicka på 

rutan ’Lägg till filter’, eller ta bort den. 

 

 
 

>tillbaka till översikt ’fyra sätt att välja område’ 
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Filter > Rumsligt > Vanliga regioner 
 

Välj en/ett eller flera landsdel/ar, landskap, län, kommuner/er.  

Välj regionerna i rullistorna till höger, klicka på pilen för att flytta vald region till vänstra 

rutan. När du är klar med urvalet välj dessa för att begränsa ditt sök geografisk genom att  

klicka på ’Lägg till filter”. 
 

 
 

>tillbaka till översikt ’fyra sätt att välja område’ 

 

 

Filter > Rumsligt > Kartskikt polygoner 
 

Här kan du importera egna GIS filer (GeoJSON, shape) för att sätta rumsligt filter och 

begränsa ditt sök till detta/dessa område/n. Läs mer om krav på filerna och hur du kan ladda 

upp här. 
 

 
 

>tillbaka till översikt ’fyra sätt att välja område’ 
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Filter > Rumsligt > Lokal 

 

Här kan du söka efter fynd för specifika lokal, t.ex. data i Artportalen är ofta rapporterad för 

namngivna lokal. 

 

>tillbaka till översikt ’fyra sätt att välja område’ 

 

 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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FILTER 

 

Välj tid: 
 

Filter > Tid 

 

Specificera tidsfönster för ditt sök:  

1) Datum: för exakta datum: enskilda dagar, eller tidperioder mellan från-datum – till-

datum (t ex Från: 2018-05-01 Till: 2019-07-31). 
 

2) Datum årligen: fixera en period (t ex 1 maj-30 juni) årligen (t.ex. Från: 2011-05-01 

Till: 2019-06-30 för alla observationer mellan 1 maj-30 juni för alla år från 2011 och 

2019) 

 

Datum:        Datum årligen:  
 

       
 

 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Inställningar för presentation av data och export 
 

Här kan du välja inställningar för några delar av ditt sök och hur du vill att resultat ska 

presenteras.  

 

 

INSTÄLLNINGAR 

 

Gör inställningar för gridberäkningar: 
 

Vill du sammanställa artobservationer för ett rutnät (grid)? 

 

Fynd kan redovisas för varje lokal, men kan också sammanställas per ruta (grid cell) i ett 

rutnät. Gridbaserade sammanställningar används framförallt för storskaliga analyser.  

 

 

Inställningar > Gridstatistik 

 

Ange rutornas storlek och koordinatsystem som ska användas (förvalt värde: 10 000 meter, 

SWEREF 99). 

 

Du kan göra flera val: 

 ’Generera alla gridceller (även tomma)’ – välj om du vill få med redovisningar för 

rutor som ingår i det området du söker observationer för men där inga observationer 

finns. Observera att om du aktivera denna funktion så kommer beräkningen ta mer tid 

(se även avsnitt ’Stora förfrågningar / timeout’). 

 Det är förinställt att beräkningar (summa per ruta) görs för ’antal observationer’ och 

’antal taxa’ – du kan välja bort en av de om du är intresserad i bara en av dessa och 

vill snabba på beräkningen. 

 Om du har valt miljödata eller kartor i vektorformat (Data > Miljödata & kartor) kan 

du också välja för vilket lager du vill beräkna vad (t ex antal, area, eller längd). 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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INSTÄLLNINGAR 

 

Välj koordinatsystem: 

 
Inställningar > Koordinatsystem  

 

Välj hur koordinatsystemet ska presenteras i Analysportalen och i nerladdningar av 

artobservationer, du kan välja mellan Google Mercator, SWEREF 99, RT 90 och WGS 84. 

För beräkning av gridkartor kan välja mellan SWEREF 99 och RT 90. 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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INSTÄLLNINGAR 

 

Välj tidsintervall för tidserier: 
 

Vill du sammanställa artobservationer som tidserier för tidperioder över tid? 

 

Inställningar > Tidsserier 

 

Ange tidsintervall: dag, vecka, månad, år.  

Du kan också välja tidsintervall dag, vecka eller månad oberoende av år – för att 

sammanställa alla artobservationer över alla år för detta tidsintervall i tidperioden som du 

angett under Filter > Tid. 

 

 

 

Exempel: 

Tidsintervall för tidsserien har valts som ’år’ för alla observationer av tistelfjäril (Vanessa 

cardui) inom vald tidsfönster (Filter) 2000-01-01 – 2019-12-04). Tistelfjäril kan uppträda 

insvasionsartad som t ex sommaren 2019. Den egentliga hemorten för de fjärilar som visar sig 

hos oss är subtropiska Nordafrika och Mellanöstern. När fjärilarna under vissa år lyckas 

reproducera sig mycket väl kan de därefter invadera hela Europa i enorma mängder. 

 
 

 

Observationer av samma art - tistelfjäril (Vanessa cardui) – med ’vecka oberoende av år’ som 

valt tidsintervall för tidsserien och med ett tidsfilter 2000-04-01 – 2019-08-31 valt som 

Datum årligen (1 apr - 31 aug): 
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>tillbaka till innehållsförteckning 
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INSTÄLLNINGAR 

 

Välj tabellkolumner för artobservationstabell: 
 

Resultat artobservationstabellen (dvs. en lista över alla enskilda artobservationer som omfattas 

av ditt sök) visas och laddas ner med en standarduppsättning av ’minimalt antal kolumner’. 

Välj här mellan olika uppsättningar av tabeller och ändra på vilka kolumner som du vill ska 

visas i din artobservationstabell. 

 

 

Inställningar > Tabellkolumner 

 

Välj kolumner (variabler) genom att antingen välja från fördefinierade uppsättningar eller 

skapa egna urval: 

 Från ett par fördefinierade uppsättningar: Du kan se en lista över vilka kolumner som 

ingår i varje fördefinierad tabelltyp (’minimalt’ – 16 kolumner, ’grundläggande’ – 28 , 

’ordinär’ - 49, ’utökad’ - 100, ’alla’ – 120 kolumner). Klicka på i-rutan för att få 

information om varje kolumnvariabel (se bild nedan). 

 Skapa ett eller flera egna urval som ’egendefinierade tabeller’. 

 

Kolumnrubriker kan väljas som standard namn (Vetenskaplig namn, Svensk namn, osv.) eller 

Darwin Core rubriker (scientificName, vernacularName osv.).  

 

 
 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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RESULTAT 
 

 

Under Resultat får du ut alla rapporterade fynd som ingår i ditt sök: i kartor, tabellform eller 

diagram.  

Fynd kan redovisas för varje lokal, men kan också sammanställas per ruta (grid cell) i ett 

rutnät. Gridbaserade sammanställningar används framförallt för storskaliga analyser. Här 

finns information om hur du Gör inställningar för gridberäkningar. 

 

Resultat – översikt: 

KARTOR  TABELLER 

 

 DIAGRAM  RAPPORTER 

Artobservationer,  

som prickar 

 Artobservationer,  

lista alla observationer  

   Summering  

antal observationer 

och antal arter 

Artobservationer,  

fynd inom gridceller 

     Härkomst av 

artobservationer 

Antal artobservationer  

– per gridcell 

 Antal artobservationer  

– per gridcell 

   Inställningar för sök 

Antal arter  

– per gridcell 

 Antal arter  

– per gridcell 

    

  Summa antal taxa/arter med 

antal observationer  

- per gridcell 

- per polygon 

    

  Lista på taxa/arter     

  Lista på taxa/arter  

med antal observationer 

    

AOO & EOO, med 

uträknad värde 

      

  Antal artobservationer  

- per gridcell och listat taxon  

- per polygon och listat taxon 

    

  Förekomst (ja/nej)  

- per gridcell och listat taxon 

- per polygon och listat taxon 

    

  Tidserie,  

antal artobservationer 

 Tidserie,  

antal artobservationer 

  

    Tidsserie, 

rapportfrekvens 

  

Miljödata       
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RESULTAT 

 

Kartor: 
 

Resultat > Kartor 

Du kan välja mellan olika typer av kartor:  

Kartan visar vad: hur: Namn på karta 

artobservationer (fynd) som prickar Artobservationskarta 
 

 
 

artobservationer (fynd) gridbaserad*, med information om 

de ingående fynden per ruta 

Artobservationskarta 

(gridbaserad) 
 

 
 

artobservationer (fynd) gridbaserad*, med information om 

antal observationer per ruta 

(frekvens), du kan ställa in hur 

antalsklasserna ska delas in och 

visas 

Frekvenskarta över antal 

artobservationer 
 

 
 

artobservationer (fynd) gridbaserad*, med information om 

antal observationer per ruta 

(frekvens), automatiskt valda 

antalsklasser, få ut som bild (.png) 

Frekvenskarta över antal 

artobservationer (bild) 
 

 
 

förekomstarea (AOO), 

utbredningsområde (EOO) 

gridbaserad*, du kan beräkna och 

visa arternas AOO och EOO 

 

 

 

Frekvenskarta över antal 

artobservationer – AOO & 

EOO 
 

 
 

antal arter gridbaserad*, med information om 

antal observationer och antal arter 

per ruta, du kan ställa in hur 

antalsklasserna ska delas in och 

visas 

Artpoolskarta 
 

 
 

miljödata gridbaserad* Rutnätskarta över 

miljödata 

 

(forts. nästa sida) 
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*gridbaserad innebär att antal fynd, eller antal taxa, aggregeras inom kartrutor av ett 

specificerad rutnät. Du kan specificera rutnätet (grid) här: Inställningar > Gridstatistik 

 

Alla kartor har ett verktygsfält längst uppe med olika funktioner för att t ex byta 

koordinatsystemet (Google Web Mercator, SWEREF99, RT90, WGS 84) eller för att välja 

mellan olika kartlager. 

Mer information om de olika kartorna hittar du nedan. 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Artobservationskarta 

Du kan välja mellan att visa en prickkarta eller gridbaserad karta. 

 

som prickkarta: 

Resultat > Kartor > Artobservationskarta 

Visar fynd som prickar (punkter) för fyndplatsernas koordinat. Klicka på en gul 

observationspunkt för att få upp information gällande observationen. Detaljnivån på 

information om observationen bestäms av din inställning för tabellkolumner (minimalt, eller t 

ex utökad). Finns flera observationer för samma punkt så visas den nyaste (med senaste 

observationsdatum) först. Nedanför kartan kan du bläddra för att visa äldre observationer. 

Observera att observationer delas upp på olika sidor (nyaste först, äldre på efterföljande 

sidor). Nedanför kartan kan du se vilken sida som visas, hur många sidor kartan har uppdelats 

på, hur många observationer som visas. Du kan bläddra genom sidorna, och också välja hur 

många observationer som ska visas på varje sida (förinställd värde: 500, maximum: 10000): 

 
 

>tillbaka till översikt över typer av kartor 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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gridbaserad: 

Resultat > Kartor > Artobservationskarta (gridbaserad) 

Visar ett rutnät där varje ruta visar antal observationer. Klicka på varje ruta för att få upp 

information om de ingående fynden (gul ruta: 1 fynd, blå ruta: innehåller flera fynd). Du kan 

välja transparens för rutans färg. 

 

 

 

Bakgrundskarta som automatiskt väljs är Open Street Map. Ändra bakgrundskarta i fältet för 

’Kartlager’ till vänster om kartan, där kan du också sortera dina datalager.  

Om du har valt Data>Bakgrundskartor (miljödata) så kan du välja miljödata som 

bakgrundskarta. 

Du kan ladda ner resultat som Excel tabell, eller i GIS-format (GeoJson, GeoTiff, Shape). Du 

måste logga in för att kunna ladda ner. 

 

>tillbaka till översikt över typer av kartor 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Frekvenskarta över antal artobservationer 

Resultat > Kartor > Frekvenskarta över antal artobservationer 

Visar en gridbaserad karta, och du kan också beräkna förekomstarea (AOO) och 

utbredningsområde (EOO). 

 

Gridbaserad karta med information om antal observationer för varje ruta. Rutornas färg 

indikerar antal fynd (artobservationer).  

Klicka på en ruta för att visa det exakta antalet artobservationer (ObservationCount) för rutan 

i fältet ’Data’ till höger om kartan. Här kan du bara visa antalet observationer, om du vill se 

detaljerad information om de ingående fynden måste du välja Artobservationskarta 

(gridbaserad). 

Du kan anpassa antalsklasserna enligt dina önskemål: Klicka på rutan ’Inställningar’ (ovanför 

kartan) för att ändra hur antalsklasserna ska delas in och visas. Du kan ändra antal av 

klasserna (ta bort eller lägga till), storlek av klasserna (klicka vid varje siffra för ’Från’ 

klassens start och ’Till’ klassens slut), och färg. Du kan också välja hur du vill visa rutans 

kantlinjer och transparens på rutans färg. 

Om du har valt Data>Bakgrundskartor (miljödata) så kan du välja miljödata som 

bakgrundskarta (gå till fältet för ’Kartlager’ till vänster om kartan och välj som datalager). 
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>tillbaka till översikt över typer av kartor 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

Beräkna AOO och EOO: Beräkna förekomstarea (AOO, area of occurrence) och 

utbredningsområde (EOO, extent of occurrence).  

Resultat > Kartor > Frekvenskarta över antal artobservationer 

Gå till i fältet för ’Kartlager’ till vänster om kartan och välj antingen AOO eller EOO som 

datalager (se bild nedan). 

Förekomstarea AOO beräknas utifrån antal rutor med förekomst. Utbredningsområde EOO 

beräknas som area av en polygon som innehåller alla punkter med förekomst. Du kan välja 

mellan två olika metoder för hur polygonen ska ritas och arean beräknas: konvex EOO eller 

konkav EOO. Se exempel nedan och läs definition för konvex och konkav polygon på 

Wikipedia. För att kunna beräkna geometrin för en konkav polygon måste du ange ett alpha* 

värde: högre värden ger en mindre detaljerad polygon och vid för låga värden delas geometrin 

upp i flera polygoner. Här kan du läsa mer om beräkningen av EOO. 

 

Resultat (beräknad area) visas i fältet ’Data’ till höger om kartan. 

Du kan ladda ner resultat som Excel tabell, eller i GIS-format (GeoJson, GeoTiff, Shape). Du 

måste logga in för att kunna ladda ner. 

(forts. nästa sida) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konvex_polygon
https://support.ala.org.au/support/solutions/articles/6000208436-area-of-occupancy-and-extent-of-occurrence
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Expandera fältet för kartlager: 

 

 

För utbredningsområde som beräknas utifrån konkav polygon väljer man ett alpha värde som bestämmer 

polygonens geometri - högre värden ger en mindre detaljerad polygon och vid för låga värden delas geometrin 

upp i flera polygoner: 
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Exempel på utbredningsområden EOO uträknad genom olika metoder för att bestämma polygonens geometri: till 

vänster konvex polygon, mitten konkav polygon med alpha värde 250, till höger konkav polygon med alpha 

värde 40: 

          

 

>tillbaka till översikt över typer av kartor 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Frekvenskarta över antal artobservationer (bild) 

Resultat > Kartor > Frekvenskarta över antal artobservationer (bild) 

Denna funktion genererar en gridbaserad karta över hela Sverige, rutornas färg indikerar antal 

fynd (artobservationer), som nedladdningsbar bild (.png).  

Rutornas färg och klasserna är förvald och kan inte ändras. Du måste logga in för att kunna 

ladda ner. 

 

Antal observationer per kartruta för alla fjärilar rapporterade mellan 1 januari 2015 och 13 december 2019, som 

varierar mellan 1 (svart) och 32000 (röd; grå är rutor utan observationer): 

 

 

>tillbaka till översikt över typer av kartor 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Artpoolskarta (antal arter per kartruta) 

Resultat > Kartor > Artpoolskarta (antal arter per kartruta) 

Gridbaserad karta, rutornas färg indikerar antal arter.  

Klicka på en ruta för att visa det exakta antalet arter (SpeciesCount) och totala antalet 

artobservationer (ObservationCount) för rutan i fältet ’Data’ till höger om kartan.  

Klicka på rutan ’Inställningar’ (ovanför kartan) för att ändra hur antalsklasserna ska delas in 

och visas. Du kan ändra antal av klasserna (ta bort eller lägga till), storlek av klasserna (klicka 

vid varje siffra för ’Från’ klassens start och ’Till’ klassens slut), och färg.  

Om du har valt Data>Bakgrundskartor (miljödata) så kan du välja miljödata som 

bakgrundskarta (gå till fältet för ’Kartlager’ till vänster om kartan och välj som datalager). 

Du kan ladda ner resultat som Excel tabell, i GIS-format (GeoJson, GeoTiff, Shape), eller 

som bild (.png). Du måste logga in för att kunna ladda ner. 

 

Antal arter per kartruta för alla fjärilar rapporterade mellan 1 januari 2015 och 13 december 2019, som varierar 

mellan 1-2 (vita rutor) och 137-1304 (mörkblå), för en vald ruta visas antal arter (403) och antal observationer 

(2325) i fältet ’Data’ till höger om kartan. Välj ’Inställningar’ för att ändra klassindelningen och rutornas färg: 

 

 

Ändra klassindelningen för antal arter som ska visas och färg:  
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>tillbaka till översikt över typer av kartor 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

Rutnätskarta över miljödata 

Resultat > Kartor > Rutnätskarta över miljödata 

Om du har valt Data > Miljödata & kartor (vektorformat) eller Data > Bakgrundskartor 

(rasterformat) kan du här visa en karta över miljödata. Gå till fältet för ’Kartlager’ till vänster 

om kartan och välj som datalager. 

Du kan anpassa etiketter efter dina önskemål. Längst uppe i kartan finns en verktygslåda för 

ytterligare inställningar innan körning av beräkningen. 

Du kan visa miljödata som bakgrund för artobservationer i Artobservationskarta, 

Frekvenskarta, eller Artpoolskarta. 

 

>tillbaka till översikt över typer av kartor 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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RESULTAT 

 

Tabeller: 
 

 

Resultat > Tabeller 

Du kan välja mellan olika typer av tabeller:  

Tabellen visar vad:  Namn på tabell 

alla artobservationer  Artobservationstabell 

lista över observerade taxa  Observerade taxa 

 

lista över observerade taxa, med antal 

artobservationer per taxa 

 Observerade taxa med 

antalet observationer 

antal artobservationer per kartruta, med 

koordinat för rutornas mittpunkt 

gridbaserad* Gridbaserad statistik över 

antal artobservationer 

antal arter per kartruta, samt antal 

artobservationer, med koordinat för rutornas 

mittpunkt 

gridbaserad* Gridbaserad statistik över 

antal arter 

antal artobservationer per tidsenhet per tidsenhet Tidsserietabell över antal 

artobservationer per 

tidsenhet 

antal artobservationer och antal arter per polygon Översiktlig statistik per 

polygon 

 

 

*gridbaserad innebär att antal fynd, eller antal taxa, aggregeras inom kartrutor av ett 

specificerad rutnät. Du kan specificera rutnätet (grid) under Inställningar > Gridstatistik 

 

 

Tabeller kan laddas ned som Excel (.xlsx), och de gridbaserade tabellerna även i GIS-format 

(GeoJson). Du kan specificera om du vill inkludera dina inställningar och/eller härkomst av 

artobservationerna under ’Inställningar > Filformat’, men även här.  

Du måste logga in för att kunna ladda ner. 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Artobservationstabell 

Resultat > Tabeller > Artobservationstabell 

Lista över alla rapporterade artobservationer som omfattas av ditt sök, med en rad per varje 

art, plats, tid, och observatör.  

Observera att i tabellen som visas i Analysportalen delas observationerna upp på olika 

sidor (nyaste först, äldre på efterföljande sidor). Nedanför tabellen kan du se vilken sida som 

visas, hur många sidor tabellen har uppdelats på, hur många observationer som visas. Du kan 

bläddra genom sidorna, och också välja hur många observationer som ska visas på varje sida 

(förinställd värde: 25, maximum: 10000). 

Tabellen innehåller en grunduppsättning av kolumner som kan ändras under Inställningar > 

Tabellkolumner. 

 

Exempel: Artobservationer för myrsläktet Lanius rapporterade till Artportalen mellan 1 jan 2015 - 16 dec 2019: 

 
 

>tillbaka till översikt över typer av tabeller 

>tillbaka till innehållsförteckning  
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Observerade taxa 

Resultat > Tabeller > Observerade taxa 

Lista över alla rapporterade taxa (arter samt högre taxa) som omfattas av ditt sök, en rad per 

taxon. 

Tabellen innehåller kolumn för taxon (vetenskapligt namn), auktor, svenskt namn, 

taxonkategori och Dyntaxa taxon Id nummer. Tabellen kan sorteras efter t ex taxon. 

 

>tillbaka till översikt över typer av tabeller 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

Observerade taxa med antalet observationer 

Resultat > Tabeller > Observerade taxa med antalet observationer 

Lista över alla rapporterade taxa (arter samt högre taxa) som omfattas av ditt sök, samt 

information om antal artobservationer för varje listat taxon. 

Tabellen kan sorteras efter t ex taxon eller efter antal artobservationer. 

 

>tillbaka till översikt över typer av tabeller 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Gridbaserad statistik över antal artobservationer 

Resultat > Tabeller > Gridbaserad statistik över antal artobservationer 

Tabell över alla kartrutor som omfattas av ditt sök, med summa för antal artobservationer per 

kartruta. Tabellen innehåller information om rutornas storlek och läge (kolumner för X och Y 

koordinat för rutornas mittpunkt). 

Kartrutornas storlek väljer du under Inställningar > Gridstatistik, och du kan välja vilket 

koordinatsystem som ska gälla under Inställningar > Koordinatsystem. 

Tabellen kan laddas ned som Excel fil eller i GIS format (GeoJSON). 

 

>tillbaka till översikt över typer av tabeller 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

Gridbaserad statistik över antal arter 

Resultat > Tabeller > Gridbaserad statistik över antal arter 

Tabell över alla kartrutor som omfattas av ditt sök, med summa för antal arter per kartruta. 

Tabellen innehåller information om rutornas storlek och läge (kolumner för X och Y 

koordinat för rutornas mittpunkt). Innehåller även kolumn för antal artobservationer per ruta. 

Kartrutornas storlek väljer du under Inställningar > Gridstatistik, och du kan välja vilket 

koordinatsystem som ska gälla under Inställningar > Koordinatsystem. 

Tabellen kan laddas ned som Excel fil eller i GIS format (GeoJSON). 

 

>tillbaka till översikt över typer av tabeller 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

  



Analysportalen Version: 1.0.7212.22996 (2019-08-27)                                                         
                   

40 
 

Tidsserietabell över antal artobservationer per tidsenhet 

Resultat > Tabeller > Tidsserietabell över antal artobservationer per tidsenhet 

Tabell över antal artobservationer (summa för alla valda taxa) per vald tidsenhet. Tidsenhet 

kan ändras under Inställningar > Tidsserier. 

 

Exempel: Antal observationer per månad för nässelfjäril (Aglais urticae) för åren 2015-2019: 

 

 

>tillbaka till översikt över typer av tabeller 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Översiktlig statistik per polygon 

Resultat > Tabeller > Översiktlig statistik per polygon 

Lista över summerat antal artobservationer och arter per polygon - för polygoner som har 

valts som miljödata (wfs). Observera att du först måste välja polygoner som miljödata och 

sedan välja att använda lagret för den översiktliga statistiken: 

1. Välj eller importerar ett polygondatalager under Data > Miljödata & kartor (vektorformat): 

Skapa lager från wfs-tjänst: välj datatjänst och datalager.  

2. Välj att använda lagret för den översiktliga statistiken under Inställningar > Översiktlig 

statistik: välj lager och spara denna inställning. 

 

Funktionen beräknar statistik för polygoner som har valts som miljödatalager (vektorformat, 

wfs) eller egna importerade polygoner (importerad GIS fil, GeoJSON eller Shape) som har 

laddas under Data > Miljödator & kartor (vektorformat)). 

 

Exempel 1:  

Resultat för nässelfjäril (Aglais urticae) för åren 2015-2019 för alla svenska län (som 

Miljödata har valts wfs-tjänsten SLW’s artdatabankenslänskarta) - en lista över antal 

rapporterade observationer av nässelfjäril i alla län, observera att man behöver scrolla ner för 

att se hela listan över alla län: 
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Exempel 2:  

Resultat för tumlare (Phocoena phocoena) alla år för Havsbassänger enligt HELCOM (som 

Miljödata har valts wfs-tjänsten Havs- och vattenmyndighetens Havsbassänger enligt 

HELCOM), observera att man behöver scrolla ner för att se hela listan över alla län: 

 

 

Observera att funktionen inte kan beräkna statistik för polygoner som ritats eller 

importerats via Filter (Filter > Rumsligt > Rita geometri; Filter > Rumsligt > Kartskikt 

polygoner > Sätt rumsligt filter från GeoJSON-fil). GIS filer för egna polygoner måste alltså 

importeras via Data > Miljödator & kartor (vektorformat) för att kunna beräkna antal 

artobservationer och arter per polygon. Om du vill beräkna antal artobservationer och arter för 

en egen ritad polygon kan du gå omvägen via Eniro kartor (https://kartor.eniro.se): välj 

ritverktyget ’Yta’ och rita din polygon, klicka på polygonen och i rutan som öppnas välj 

’Hämta’ (du kan välja att hämta som GeoJSON eller Shapefil), spara filen och importera den 

sedan till Analysportalen via Data > Miljödator & kartor (vektorformat). 

 

>tillbaka till översikt över typer av tabeller 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

  

https://kartor.eniro.se/
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RESULTAT 

 

Diagram: 
 

 

Resultat > Diagram 

Du kan välja mellan två typer av diagram: 

Tidsserier över artobservationer 

Taxonspecifikt rapporteringsindex per tidsenhet 

 

 

 

Tidsserier över artobservationer 

Resultat > Diagram > Tidsserier över artobservationer 

Stapeldiagram som visar antal rapporterade artobservationer per valt tidsenhet, t.ex. antal 

observationer för tistelfjäril (Cynthia cardui) per vecka. Tidsenhet kan ändras under 

Inställningar > Tidsserier. 

 

 

 

>tillbaka till översikt över typer av diagram 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Taxonspecifikt rapporteringsindex per tidsenhet 

 

Funktionen i Analysportalen heter Taxonspecifikt abundansindex men borde egentligen heta 

Taxonspecifikt rapporteringsindex.  

Diagrammet är ett linjediagram som visar rapportfrekvensen, dvs. ett index för det relativa 

antalet rapporter av en art per valt tidsenhet. Det taxonspecifika rapporteringsindexet visar ett 

värde mellan 0 och 1 vilket anger rapportfrekvensen för en valt art relativ till antalet 

rapporterade artobservationer för taxa i en referensgrupp inom tidsintervallet. Tidsenhet kan 

ändras under Inställningar > Tidsserier. 

 

1. Välj först en referensgrupp, antingen en taxonomisk grupp t.ex. fjärilar (Lepidoptera): 

Filter > Taxa > Sök på taxonnamn för fjärilar eller Lepidoptera, Lägg till filter. Eller ett 

urval av arter som du vill använda som referensgrupp t ex ett eget urval av fjärilsarter. 

2. Om du som referensgrupp angett en taxonomisk grupp behöver du också välja en eller flera 

arter du vill visa indexet för, t.ex. tistelfjäril (Cynthia cardui): Filter > Taxa > Sök på 

taxonnamn för tistelfjäril. 

3. Välj Resultat > Diagram > Taxonspecifikt abundansindex per tidsenhet. 

4. Om du har valt flera arter som du vill visa indexet för väljer du nu art på listan över ’Valda 

taxa’, t ex nässelfjäril. 

Här kan du sedan ändra art, och också tidsintervall, som du vill visa index för. Observera 

dock att om du vill visa indexet för tidsenhet år måste du specificera år som tidsintervall 

under Inställningar > Tidsserier. 

 

(forts. på nästa sida – se ett exempel) 
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Exempel:  

Taxonspecifikt rapporteringsindex för nässelfjäril över år mellan 2005-2019, där 

referensgruppen består av re arter fjärilar (nässelfjäril, påfågelöga, tistelfjäril): 

 

Observera att resultat påverkas av val av referensgrupp. I exempel ovan kan man se att 

andelen rapporter för nässelfjäril relativt till totala antalet rapporter för alla tre arter 

(nässelfjäril, påfågelöga, tistelfjäril) variera kraftig mellan år. Tistelfjäril, som ingår i 

referensgruppen och kan uppträda invasionsartad under vissa år, hade massuppträdanden t ex 

år 2019 vilket leder till att andelen rapporter för nässelfjäril är mycket lägre det året. 

 

Läs mer nedan om hur indexet beräknas och bakgrund. 

 

>tillbaka till översikt över typer av diagram 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Hur beräknas indexet? 

Indexet I beräknas per tidsenhet t som 

It = log ( (At / (At + Rt) ) / ( A / (A + R) ) ) 

där At är summan av artobservationer för den valda arten under vald tidperiod, Rt är summan 

av artobservationer för den valda referensgruppen under vald tidperioden, A är totalsumman 

av artobservationer för den valda arten, och R är totalsumman av artobservationer för den 

valda referensgruppen. 

Indexet är noll när antalet observationer för den valda arten är vad som förväntas utifrån 

antalet observationer för referensgruppen. Indexet har negativa värden när arten har 

rapporterats mer sällan än vad som förväntas utifrån antalet observationer för referensgruppen 

(dvs. mindre andel av alla rapporter är för vald art), och positiva värden när arten rapporterats 

oftare (dvs. större andel av alla rapporter är för vald art). Indexet är noll när  

 

Bakgrund: 

För att kunna bedöma populationstrender utifrån antalet rapporterade observationer för arten 

måste man ta hänsyn till att insamling och rapportering av data (datainsamlingstakten) 

varierar i både tid och rum. ’Sampling effort’ beskriver hur mycket tid och insatser en 

observatör har investerad – mer tid, på flera platser, och identifikation och rapportering av fler 

arter ger en mer noga inventering. Standardiserade inventeringar följer ett upplägg som 

försöker hålla ’sampling effort’ konstant för att få jämförbara siffror (observationer görs t.ex. 

på en definierad konstant yta, för ett definierad konstant antal platser, och/eller under en 

definierad konstant tidperiod).  

I Analysportalen samlas data från många olika datakällor och datainsamlingar och det är 

viktigt att komma ihåg att ’sampling effort’ varierar för dessa data, både i tid och rum. En stor 

andel av observationer kommer från spontanrapportering där observatören bestämmer när, var 

och vilka rater han/hon vill rapportera. Sampling effort’ (insamlingstakten) beror på hur 

många observatörer som rapporterar sina observationer, hur ofta observationer rapporteras, 

och över hur stort område. Dvs. under tidperioder när fler artobservationer rapporteras (av fler 

observatörer, och/eller under fler dagar, och/eller från fler lokaler) ökar sannolikheten att 

också rapporter av en valt art kommer med. T.ex. antalet rapporterade artobservationer i 

Artportalen per år har ökat – jämför man med år 2000 så finns det idag ca 2 gånger så många 

observationer av kärlväxter per år, 6 gånger så många observationer av fåglar, och 19 gånger 

så observationer av fjärilar! 

Också benägenheten att rapportera observerade arter (dvs. sannolikheten att rapporterar en art 

som har observerats) varierar över tid och mellan geografiska regioner eller för olika habitat. 

T.ex. fågelskådare tenderar till att rapportera tidiga fynd av arter i större utsträckning an fynd 

som görs senare på året. Och en art som är vanligt i södra Sverige kan rapporteras i större 

utsträckning för norra Sverige där arten är mer sällsynt (trots att den är lika lätt att upptäcka i 

södra Sverige). 

Variationen i ’sampling effort’ kan tas hänsyn till på olika sätt genom t.ex. ett urval av data 

för att jämna ut ’sampling effort’, eller genom statistiska metoder (t.ex. Isaac et al. 2014). Ett 

relativt enkelt sätt är att beräkna ett taxonspecifikt index som relaterar antalet rapporterade 

observationer för en valt art till totala antalet rapporterade observationer för alla arter i en 
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referensgrupp (som antas rapporteras på liknande sätt) under samma tid och i samma område. 

Om benägenheten att rapportera valt art i relation till alla andra arter i referensgruppen är 

någorlunda konstant under den valda tidperioden så förväntas indexet avspegla den verkliga 

populationstrenden. 

Man ska komma ihåg att ett sådant index är ett ganska enkelt sätt för att justera data. 

Variationen i antal rapporterade observationer orsakas av många olika faktorer och det är 

omöjligt att kontrollera för alla. Indexet är därför bara ett grovt mått för en populationstrend 

och ska användas med försiktighet. 

 

Referens: 

Isaac, van Strien, August, de Zeeuw & Roy (2014) Statistics for citizen science: extracting signals of change 

from noisy ecological data. Methods in Ecology and Evolution 5:1052–1060, doi: 10.1111/2041-210X.12254 

 

>tillbaka till översikt över typer av diagram 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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RESULTAT 

 

Rapporter: 
 

 

Resultat > Rapporter 

 

Översiktlig statistik 

Summering över antal rapporterade observationer och antal arter som omfattas av ditt sök.  

   

Härkomst av artobservationer 

Rapporten visar för de artobservationer som omfattas av ditt sök hur många som kommer från 

olika datakällor (t ex Artportalen, Kustfiskdatabasen), per ägare (t ex Naturhistoriska 

riksmuseet), per observatör, per rapportör. 

 

Inställningsrapport 

Översikt över dina valda inställningar och urval. Ladda ner den tillsammans med dina andra 

resultat för spara en dokumentation för inställningar och urval som gäller dessa resultat. 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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RESULTAT 

 

Ladda ner 

 

Resultat > Ladda ner 

Du kan välja ladda ner resultat på respektive resultatsida, eller här genom att välja via 

rullistan. Listan är uppdelat efter filformat:  

 tabeller som Darwin Core Archive för artobservationer 

 Excel 

 text (csv) 

 GIS filer: GeoJson och ESRI Shape 

 GeoTiff filer 

 

Darwin Core Archive: Är en datastandard som består av en uppsättning av text filer (txt eller 

csv) med beskrivande filer (xml). Artobservationer som Darwin Core Archive ger dig en zip 

fil som innehåller 5 filer: occurrence.txt (artobservationer), provenance.txt (härkomst av 

artobservationer som omfattas av ditt sök), settings.txt (inställningar för ditt sök), eml.xml 

(Ecological Metadata Language EML file för metadata specifikation), meta.xml (en annan 

metadatafil). 

 

Excel filer: Du kan välja att inkludera extra flikar med information om inställningar i 

rapporten, och om härkomst av artobservationer. Dessa är invalda per default eftersom 

informationen är relevant för att dokumentera ditt sök. Observera dock att när du inkluderar 

härkomst i rapporten här så blir nedladdningen långsammare vilket kan vara störande vid 

nedladdning av stora datamängder. Då kan du också välja att ladda ner inställningar och 

härkomst separat. Se även avsnitt ’Stora förfrågningar / timeout’. 

 

 

Nedladdning av stora tabeller: läs mer nedan 

 

I rullistan listas 4 tabeller som inte har en egen resultatsida (ingen separat resultatrubrik 

under karta, diagram, eller tabell) och kan bara laddas ner här! 

Antal observationer per gridcell och listat taxon  

Gridbaserad förekomst per listat taxon (Förekomst per listat taxon och gridcell) 

Antal observationer per listat taxon och polygon 

Förekomst per listat taxon och polygon 

 

 

 



Analysportalen Version: 1.0.7212.22996 (2019-08-27)                                                         
                   

50 
 

 

Antal observationer per gridcell och listat taxon: Funktionen genererar en tabell som är en 

två-dimensionell matrix med taxa i kolumner och rutorna (grid celler) i raderna. För varje 

kombination av taxon och grid ruta visas antal artobservationer. Rutorna namnges med en rut-

id som konstrueras utifrån rutornas storlek och XY koordinaterna av rutans mittpunkt. 

 

Exempel: Tabellen över antal observationer per arter av trollsländor (Odonata) och 10 x 10 km rutor: 

 

 

 

>tillbaka till översikt över 4 tabeller  

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Gridbaserad förekomst per listat taxon: Tabellen är en två-dimensionell matrix med taxa i 

kolumner och rutorna (grid celler) i raderna. För varje kombination av taxon och grid ruta 

visas här förekomst (förekomst=1 när taxon-specifikt antal observationer >0, förekomst=0 när 

det inte finns observationer för ett taxon). Rutorna namnges med en rut-id som konstrueras 

utifrån rutornas storlek och XY koordinaterna av rutans mittpunkt. 

 

Exempel: Tabellen över förekomst per arter av trollsländor (Odonata) och 10 x 10 km rutor: 

 

 

 

>tillbaka till översikt över 4 tabeller  

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Antal observationer per listat taxon och polygon: Funktionen genererar en tabell som är en 

två-dimensionell matrix med taxa i kolumner och polygonerna i raderna. För varje 

kombination av taxon och polygon visas antal artobservationer. Polygoner väljs som 

miljödatalager under Data > Miljödata & kartor (vektorformat) där du kan importera egna 

polygoner eller importera från en wfs tjänst. Se även avsnitt ’wfs & wms’ i den kompletta 

manualen. 

 

Exempel: Tabellen över antal observationer per arter av trollsländor (Odonata) och län (polygoner): 

 

 

>tillbaka till översikt över 4 tabeller  

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Förekomst per listat taxon och polygon: Tabellen är en två-dimensionell matrix med taxa i 

kolumner och polygonerna i raderna. För varje kombination av taxon och polygon visas här 

förekomst (förekomst=1 när taxon-specifikt antal observationer >0, förekomst=0 när det inte 

finns observationer för ett taxon). Polygoner väljs som miljödatalager under Data > Miljödata 

& kartor (vektorformat) där du kan importera egna polygoner eller importera från en wfs 

tjänst. Se även avsnitt ’wfs & wms’ i den kompletta manualen. 

 

Exempel: Tabellen över förekomst per arter av trollsländor (Odonata) och län (polygoner): 

 

 

 

>tillbaka till översikt över 4 tabeller  

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Nedladdning av stora tabeller: 

Om ditt resultat överstiger 25 000 observationer kan detta leda till långa nedladdningstider. 

(*). Du får ett meddelande om att Analysportalen kommer generera filen åt dig. Klicka på 

knappen ’Starta generering’ för att filen börja tas fram åt dig. Du får ett epost när filen är klar 

för hämtning. Klicka på knappen ’Mina Sidor’ för att få en överblick över statusen på dina 

beställningar och ladda ner filen när den är klart. Filen ligger kvar i 7 dagar efter den har 

genererats och du har fått ett epost om detta. 

* Kolla upp antal observationer som omfattas av ditt sök: Resultat > Rapporter > Översiktlig 

statistik, se även avsnitt ’ Stora förfrågningar / timeout’. 

 

 

 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

  



Analysportalen Version: 1.0.7212.22996 (2019-08-27)                                                         
                   

55 
 

BRA ATT VETA 

Mina val 

Rutan ’Mina val’ på högersidan ger dig alltid en överblick över dina nuvarande val för data, 

filter och inställningar. Där kan du också klicka på dina val du vill ändra, så kommer du direkt 

dit. Har du varit inloggad så kommer dina senaste val ligga kvar när du loggar in på 

Analysportalen nästa gång. 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

Logga in 

När du är loggad in så sparas dina senaste inställningar (alla dina val, inklusive eventuella val 

av koordinatsystem och tabellkolumner). Du kan alltså lätt fortsätta där du slutade när du 

loggar in nästa gång. Om du under en session inte är aktiv en stund så loggas du ut men dina 

inställningar finns kvar när du loggar in igen. Om du däremot inte har varit loggad in så har 

dina inställningar gått förlorat och återställts till utgångsläget. 

>tillbaka till innehållsförteckning 
 

Citering 

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man 

referera enligt följande:  

Material och metoder: 

Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportalen 

(Leidenberger et al., 2016) den [datum]. Följande databaser har använts: [t ex Artportalen, …] 

Referenslista: 

Leidenberger S, Käck M, Karlsson B, Kindvall O (2016) The Analysis Portal and the Swedish 

LifeWatch e-infrastructure for biodiversity research. Biodiversity Data Journal 4: e7644. doi: 

10.3897/BDJ.4.e7644  

Tack: 

Vi tackar Svenska LifeWatch (SLW) för tillhandahållandet av e-infrastruktur-verktyg och –

tjänster. SLW är finansierad av Svenska Vetenskapsrådet och Sveriges Lantbruksuniversitet 

(SLU) som en nationell forskningsinfrastruktur (Grant No. 2017-00634). 

>tillbaka till innehållsförteckning 
 

Support 

När du har frågor om hur du kan använda Analysportalen, frågor kring data eller datakällor, 

tekniska problem eller andra funderingar kan du kontakta support för Analysportalen - en länk 

för att kontakta support hittar du längst ner på startsidan. Du kan också skriva direkt till 

analysisportalAdmin@slu.se 

>tillbaka till innehållsförteckning 



Analysportalen Version: 1.0.7212.22996 (2019-08-27)                                                         
                   

56 
 

Stora förfrågningar, timeout 

Olika förfrågningar tar olika lång tid vilket bero delvis på datamängd som används och delvis 

på komplexiteten av funktionen som efterfrågas. En fråga eller nedladdning kan ibland 

avbrytas (timeout) pga att beräkningen är för långsam/krävande. Ett sätt att få en känsla över 

hur mycket data som kommer genereras i en nedladdning av Artobservationer är att visa 

rapporten Resultat>Rapporter>Översiktlig statistik. Funktionen ’Översiktlig statistik’ är 

snabbare att beräkna och drabbas inte lika ofta av timeout. Om antalet observationer 

överstiger 100 000 rekommenderar vi att ändra filtret för att dela upp datamängden. 

Du kan dela upp din nedladdning genom att ta en viss mängd data åt gången, göra sökning för 

varje uppsättning och till sist sätta ihop Excelfilerna manuellt. Datamängden begränsas genom 

filtrering, du kan dela upp det t ex efter taxa, tid, regioner, eller en kombination av t ex taxa 

och tid. 

Det går att ladda ner stora filer med upp till 2 miljoner observationer. Men när antalet 

observationer överstiger 25000 läggs nedladdningen i en kö för att filen ska genereras på 

servern och du får en e-post när filen är klar för hämtning under ’Mina sidor’. Se Nedladdning 

av stora tabeller. 

Ett annat sätt att minska tiden för beräkningen vid nedladdning är att kryssa ur rutan 

’inkludera härkomst i rapporten’ dvs. att välja bort beräkningen av observationers 

härkomst vid nedladdningen: 

 

Men inkluderar gärna inställningar i rapporten – då kan du senare se vilka filter du valde och 

inställningar du gjorde för din sökning. Informationen om observationers härkomst kan du 

istället få separat genom att välja Resultat>Rapporter>Härkomst av artobservationer. 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

  



Analysportalen Version: 1.0.7212.22996 (2019-08-27)                                                         
                   

57 
 

Olika typer av data 

Osäkerheter i data 

 

Om olika typer av data (med innebörd för analys) 

I Analysportalen samlas olika typer av artobservationer där data har insamlats med olika 

metoder. Det gäller särskilt data från olika datakällor – men även data från samma datakälla 

kan vara insamlat på olika sätt (t ex Artportalen: innehåller mycket data från 

spontanrapportering [se nedan] men även data från olika typer av inventeringar). 

Artobservationer kan ha gjorts genom att följa ett mer eller mindre standardiserad 

(systematiskt) insamlingsprotokoll, dvs. där t ex plats och tid är förbestämd, och en specifik 

insamlingsmetod har används. Observationer är då likvärdiga och kan direkt jämföras. Under 

standardiserade inventeringar rapporteras också alltid alla arter som observeras, dvs. man vet 

också vilka arter (av de som bedöms kan förekomma) som inte observerats. 

Artobservationer kan också ha gjorts utan ett särskilt protokoll, där observatören väljer var 

(från vilka lokaler) och när (vilken tid och hur ofta) han/hon vill observera och vad (vilka 

arter) han/hon vill rapportera. Detta kallas för spontanrapportering, eller opportunistiska 

rapporter. Här finns variation mellan rapporterna beroende på ’sampling effort’ - t ex hur 

mycket tid observatören har spenderad för att göra observationen. Utöver det finns variation i 

hur ofta och vilka arter som rapporteras (när de finns). Jämfört med standardiserade 

inventeringar som försöker kontrollera variationen genom att använda ett insamlingsprotokoll 

för alla observationer. Men för spontanrapporteringen är orsakerna för variationen mellan 

rapporterna oftast okänd (t ex tid, har observatören rapporterad alla arter hen har sedd?) vilket 

gör att observationerna inte är direkt jämförbart. Ibland kan det finnas många rapporter från 

en plats, och få rapporter från en annan plats - men vi kan inte veta om skillnaden beror på t 

ex skillnad i antal arter eller för att den ena platsen, till exempel, är svårare att nå och därför 

mindre ofta besökt.  

Om en art rapporteras beror i grunden på: 1) om arten finns på plats, 2) artens 

observerbarhet (’detection probablity’; det kan bero på t ex storlek, beteende, habitatstruktur, 

det kan variera med väder, mellan år, årstider, observatörens erfarenhet, mm), och 3) om 

arten, när den setts, också rapporteras.  

Inför analys (av data från spontanrapportering) ska man komma ihåg att: 

 Avsaknad av artobservationer behöver inte betyda att arten/arterna saknas (gäller även 

standardiserade inventeringar, se ’detection probability’ ovan). 

 Antal observationer behöver inte betyda större förekomst. 

 Det kan variera mellan arter, lokaler, mellan årstider och år, och mellan observatörer, 

hur sannolikt det är att observerade arter rapporteras. 

 För en plats eller tid – sannolikheten att en art som finns också blir rapporterad ökar 

med antal besök på platsen (antal rapporter), med att arten är lättare att upptäcka, med 

att arten är lättare att identifiera, och med att det finns en större benägenhet att 

rapportera arten. 
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Osäkerheter i data 

Man ska också komma ihåg felkällor och osäkerhet i data. De tre viktigaste att ta hänsyn till 

är rumslig, tidsmässig och taxonomisk osäkerhet.  

Rumsligt (koordinater):  

Rumslig osäkerhet består i noggrannheten av den angivna koordinaten för den rapporterade 

lokalen. Den kan vara okänd, eller som för data i t ex Artportalen varierar mellan ett par meter 

och ett par kilometer. I Analysportalen kan du filtrera data utifrån den angivna 

koordinatnoggrannheten: Filter > Noggrannhet 

Koordinater kan också vara felaktiga men det är svårare att kontrollera för. Det finns några 

metoder att identifiera och ta bort uppenbarligt felaktiga koordinater (t ex koordinater för 

landlevande arter som hamnar i vatten) genom funktioner/applikationer som t ex 

CoordinateCleaner. Läs mer om analys och felsökning/rensning av rumsliga data med hjälp av 

programmet R på sidan Spatial Data Science with R (se ffa Spatial data preparation i R, 

Analysing species distribution data in R). 

Tidsmässigt: 

Majoriteten av rapporterna är specifikt för en dag, men det finns också rapporter som spänner 

en tidperiod (t ex Artportalen, artobservationen kan rapporteras med ett start- och slutdatum 

med variabelt antal dagar däremellan). Det är idag inte möjligt att filtrera dag- och 

periodrapporter direkt i Analysportalen, men kan filtreras i efterhand utifrån tabellkolumnerna 

startdatum och slutdatum i Artobservationstabellen. 

Taxonomiskt: 

Arter identifieras utifrån observatörernas erfarenhet vilket förstås varierar. Utvalda fynd 

granskas i efterhand av utsedda experter vilka bedömer taxontillhörighet. Bedömningen 

resulterar i en valideringsstatus (t ex ’Godkänd. Belägg granskat av validerare’, ’ Godkänd. 

Foto (eller ljud) granskat av validerare’, ’ Underkänd’). Eftersom det är omöjligt att 

kontrollera och validera det stora antalet artobservationer görs valideringsarbetet för ett urval 

av fynd eller arter – prioriteringen utgår från naturvårdsfokus och fokus på mer sällsynta eller 

ur annan synvinkel mer intressanta fynd. Läs mer om validering av fynd I Artportalen här. 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

  

https://ropensci.github.io/CoordinateCleaner/articles/Tutorial_Cleaning_GBIF_data_with_CoordinateCleaner.html
https://rspatial.org/raster/index.html
https://rspatial.org/raster/sdm/2_sdm_occdata.html
https://rspatial.org/raster/cases/3-speciesdistribution.html
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/fynddata/sa-arbetar-artdatabanken-med-validering/
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Antal observationer - därför kan det finns skillnad 

 

I Analysportalen samlas data för artobservationer från olika datakällor. När man söker 

observationer som kommer från en enskild databas som t ex Artportalen och sedan också gör 

samma sök direkt i Artportalen kan man ibland hitta små skillnader i antal observationer som 

visas som resultat. 

Skillnaden orsakas av hur och när data skördas från original datakällan, dvs när data från t ex 

Artportalen skördas till Analysportalen. Data skördas med olika tidsintervaller för de olika 

databaserna, för några databaser mycket ofta (t ex Artportalen: varje natt) och för andra med 

större tidsintervaller. Skördningen görs alltså med ett visst tidsglapp vilket kan leda till att 

antal observationerna i Analysportalen är något mindre (mindre aktuell) än antal 

observationerna i originaldatabasen (som kan ha aktualiserats sedan sista skördningen till 

Analysportalen). 

Det kan också uppstå skillnader för enskilda observationer när rådata i originalkällan ändras, t 

ex när ett fel uppdagats och rättats till. Ändringen kommer först med i nästa skördningen och 

synkroniseringen till Analysportalen. 

 

Datakällor som skördas varje natt: 

Artportalen 

Observationsdatabasen 

Musselportalen 

Trädportalen 

Sjöprovfiskedatabasen NORS 

Elfiskeregistret SERS 

SHARK SMHI 

MVM 

 
Databaser som skördas vid behov: 
 

Kustfiskdatabasen KUL 

Wireless Remote Animal Monitoring WRAM 

Ringmärkningscentralen 

Tumlare 

Entomologiska samlingarna NHRS 

Svenska Malaisefälle projektet 

Virtuella Herbariet 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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HUR GÖR MAN – MER INFORMATION & INSTRUKTIONER OM: 

 

Importera egna GIS filer som rumsliga filter  

 

Du kan importera egna GIS filer (GeoJSON eller shape). Du gör det under:  

Filter > Rumsligt > Kartskikt polygoner, se avsnitt ’Importera polygoner’ 

 

Shape filer måste uppleva till följande kriterier:  

1) i zip mappen måste shape filen ligger direkt i roten dvs. det ska inte finnas några under-   

mappar,  

2) det får bara vara 1 shape fil i en zip mapp,  

3) shape filen får inte vara för stor (för stor och komplex polygon eller för många polygoner) 

för att kunna laddas upp (helst ≤4 MB). 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Sök fram Taxon-ID för arter med Dyntaxa 

Svensk Taxonomisk Databas (www.dyntaxa.se) innehåller Taxon-ID vilket är en unik siffra 

för varje taxon. Till exempel, familjen jordlöpare (Carabidae) har taxon-ID 2001007, och 

arten Alvarfrölöpare (Harpalus subcylindrus) har taxon Id 102266. 

Genom att söka arter mha Taxon Id kan du söka för individuellt anpassade artlistor. Det kan t 

ex vara specificerade listor på karaktärsarter som används i inventeringar, eller 

egendefinierade artlistor.  

Artlistor klistras in som listor av arternas taxon id som du kan söka fram med Dyntaxa:  

På www.dyntaxa.se gå till fliken ’Match’ (https://www.dyntaxa.se/Match/Settings/0) – där 

kan du välja mellan att skriva eller kopiera in en artlista i Clipboard (textruta; ange hur 

raderna avgränsas) eller ladda upp som Excel fil. Resultat kan du ladda ner som Excel fil. 

 

 

 
 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 

 

 

 

  

http://www.dyntaxa.se/
http://www.dyntaxa.se/
https://www.dyntaxa.se/Match/Settings/0


Analysportalen Version: 1.0.7212.22996 (2019-08-27)                                                         
                   

62 
 

MER OM … 
 

 

 

Om Svenska LifeWatch & SBDI 

Sedan 2017 arbetar Svenska LifeWatch tillsammans med Biodiversity Atlas Sweden för att ta 

fram en ny nationell infrastruktur för biodiversitets- och ekosystemsforskning: Svensk 

Biodiversitetsdatainfrastruktur SBDI. 

Under perioden 2019-2020 pågår arbetet med att skapa den gemensamma infrastrukturen 

SBDI. På ett liknande sätt som Svenska LifeWatch verktygen, såsom Analysportalen, 

kommer SBDI att tillgängliggöra biodiversitetsdata, tillhandahålla analys- och 

visualiseringverktyg, och därigenom erbjuda möjligheter för både forskning kring 

biodiversitet och ekosystem, och svensk naturvård. 

Den nya gemensamma SBDI dataportalen kommer att erbjuda likvärdiga möjligheter som 

Analysportalen idag, men den kommer ha ett annat användargränssnitt och struktur. 

Analysportalen kommer finnas kvar under en övergångsperiod tills den nya portalen med full 

funktionalitet är på plats. 

Vetenskapsrådet VR finansierar den gemensamma datainfrastrukturen SBDI under perioden 

2021-2024. 

>tillbaka till innehållsförteckning 
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Exempel:  

Ett enkelt men ganska omfattande exempel som visar hur du söker observationer för ett antal 

arter i ett specifikt område och under en specifik tidperiod, och vilka resultat man kan titta på 

(kartor, diagram, tabeller). 

 

Vilka arter av trollsländor har observerats i Halland under de senaste 5 

åren, och var i landskapet har det observerats flest arter? 
 

 

Vi vill veta hur många och vilka arter av trollsländor som har observerats i Halland. Vi är 

också intresserad att studera var i landskapet det har rapporterats flest arter. 

 

Vi börjar med att välja taxa, område och tidperiod: 

 

1. Gå till Filter > Taxa > Sök på taxonnamn: 

 

 

Välj önskad taxon i listan över sökträffar och tryck på ’Välj underliggande arter’ (om du skulle 

välja ’Lägg till filter’ för ’trollsländor’ så kommer utöver arter även överordnade taxa, t ex släkten, med i 

resultatredovisningen): 
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I rutan som öppnas väljer du alla arterna genom att bocka i rutan längst uppe, till vänster om 

’Sökträff’ (om du vill kan du istället välja här ett urval av arter genom att bock i eller avbocka arter), och 

bekräfta valet genom att trycka på ’Lägg till filter’: 

 

 

Du kan se vad du har valt under ’Mina val’, tryck på i-rutan för mer information om dina val: 

 

 

 

 

 

2. Välj nu Halland som rumsligt filter. Gå till Filter > Rumsligt > Vanliga regioner, och välj 

Län ’Halland’: 
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Tryck ny på pilen i mitten för att flytta ditt val till vänstra sidan under ’Valda regioner’: 

 

Välj ’Halland’ och tryck på ’Lägg till filter: 

 

Halland har nu lagts till som rumsligt filter: 
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3. Välj tidperiod för att söka alla observationer under de senaste 5 åren (2014-2019):  

Gå till Filter > Tid, välj ’Observationsdatum’ och välj ’Från’: 2014-01-01 och ’Till’: 2019-12-

31, och tryck på ’Lägg till filter’: 

 

 

 

4. Du kan nu titta på resultat. 

För att titta på hur många och vilka arter som har observerats i Halland gå till 

Resultat > Tabeller > Observerade Taxa: 
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Du kan ladda ner artlistan. 

 

Vill du snabbt veta hur många taxa som har observerats, gå till  

Resultat > Rapporter > Översiktligt statistik: 

 

Du kan se att det har observerats 50 arter i Halland, av totalt 71 möjliga arter trollsländor (71 

valda taxa). 

 

 

Vi kan också titta på antal observationer över tid, gå till  

Resultat > Diagram > Tidsserier: 

 

Det förinställda tidsintervall är får månad oberoende av år – vi kan se att det rapporteras flest 

observationer för trollsländor under juni. 

Du kan ändra tidsintervall och t ex titta på antal rapporterade observationer per år: 
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Att det finns många fler observationer rapporterade för år 2019 beror sannolikt på en riktade 

satsning att inventera och rapportera trollsländor i området. 

 

Vi kan också titta på observationerna på en karta: Resultat > Kartor > Artobservationskarta: 

här visas observationer som prickar: 

 

Observera att det visas ett begränsat antal observationer per sida och observationerna delas 

upp på flera sidor. Du kan se hur många sidor det är och bläddra mellan sidorna nedanför 

kartan. Du kan också ändra antalet observationer som ska visas per sida. 
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5. Vi vill nu se på var i Halland det har observerats flest arter. För detta summera vi 

observationerna inom rutor av ett rutnät (geografisk grid) som projiceras över Halland.  

Vi börjar med att välj rutstorlek. Gå till Inställningar > Gridstatistik, 

och välj ’Rutstorlek’ t ex 5000 meter, bekräfta genom att trycka på ’Ändra’: 

 

 

Gå nu till Resultat > Kartor > Artpoolskarta (antal arter per gridruta): 

 

Rutornas färg indikerar antal arter per 5 x 5 km ruta – kategorierna som skapats automatiskt 

sträcker sig mellan 1-2 arter per ruta (vit) upp till 15-34 arter per ruta (mörk blå). 

Under ’Inställningar’ (når du via en knapp ovanför kartan) kan du ändra färg, antal och storlek 

av kategorierna, bekräfta ändringarna genom att trycka ’Ok’: 
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6. Vi kan också titta på hur antalet observationer för trollsländor fördelar sig över Halland, på 

en liknande rutnätskarta som ovan. Vi summerar nu antal  observationerna inom rutor, gå till  

Resultat > Kartor > Frekvenskarta över antal artobservationer 
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Vi kan se att flest observationer görs i vissa områden. När vi jämför detta med Artpoolskartan 

(antal arter per kartruta) som vi tittade på ovan (inklippt här till höger) så ser vi (iaf i stora 

drag) att rutor med flest rapporterade arter är också de där det rapporterats flest observationer 

för trollsländor. Men det finns också undantag, t ex ett par rutor med relativt många 

observationer (mörkare blå på kartan över antal observationer) men för relativt få arter (ljus 

blå-vit på kartan över antal arter). 

 

6. Vi kan också ta ut tabeller över antal arter och antal observationer per kartruta, t ex om vi 

vill spara resultat för senare analys. 

Resultat > Tabeller > Gridbaserad statistik över antal arter 

 

 

 

 

Artpoolskarta 
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Resultat > Tabeller > Gridbaserad statistik över antal artobservationer 

 

 

Om du är intresserad i hur många observationer som finns för varje art (dock inte per rutan 

utan bara för hela Halland) gå till  

Resultat > Tabeller > Observerade taxa med antalet observationer  
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Du kan sortera tabellen, t ex efter antal observationer, klicka på tabellrubriken ’Antal obs’: 

 

 

Alla tabeller går att ladda ner till din dator. 

 

>tillbaka till innehållsförteckning 

 


