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Analysportalen – vad kan man göra? 

– ett enkelt exempel 

STARTSIDA 

Analysportalens startsida www.analysisportal.se ger dig en överblick över de senaste nyheterna, hur 
man kommer igång (se film) och hur man ska citera portalen när man använder den inom uppsatser, 
rapporter och vetenskapliga publikationer. I toppmenyn finns olika funktioner, och där kan du alltid 
komma tillbaka till startsidan. I den högra rutan ser du alltid Mina val. 
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DATA 

Gå in under Data > Artobservationer: Här ser du vilka datakällor som finns tillgängliga. I 
grundinställningen (default) är alla datakällor förvalda. Behåll denna inställning eller gör ett urval. 

 

 
FILTER 

Gå vidare till Filter. Här kan du välja mellan olika funktioner. 

Under Filter > Förekomst: Gör ett urval – t.ex. Inkludera naturliga förekomster. 
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Under Filter > Taxa kan du söka på taxonnamn. T.ex. en art, en släkt eller en familj. 

 
Du kan ange taxa på olika sätt: med ett svenskt namn, med latinskt namn, eller med taxon-ID. Taxon-ID 
hittar du i Dyntaxa, Svensk Taxonomisk Databas (www.dyntaxa.se) 

I exemplet här, familjen jordlöpare (Carabidae), är taxon-ID 2001007. 
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Om du vill välja ut familjen Carabidae nu, trycker du på knappen Väljl underliggande arter, så listas och 
väljs alla underliggande taxa. Välj enskilda arter eller klicka i rutan Sökträff för att markera alla arter i 
listan och lägg dessa till filtret. I rutan till höger under Mina val (gå med markör till i-knappen) ser du 
också vilka arter som lagts till filtret (i det här exemplet 447 valda taxa). 
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Gör samma sak för ”Gran” nu – då söker du ut rapporterade fynd respektive observationer av arten gran 
(Picea abies) och familjen jordlöpare (Carabidae). Det går alltså bra att blanda olika taxonomiska nivåer 
(i exemplet här art och familj). 

   se fältet till höger    

Nu börjar du om från början, men går återigen direkt till Filter- 
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RESULTAT 

Gå till Resultat: 

Nu kan du få ut rapporterade fynd, alltså artobservationer, från gran och jordlöpare i kartor, tabellform 
eller listor. Här kan du välja hur dina resultat presenteras. 

 
Resultat > Karta  
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Välj Karta – Artobservationskarta. Här kan du inta Fullskärmsläge (1) och zooma som du vill. Vill du 
lämna fullskärmsläget kan du trycka på krysset uppe i högra hörnet. Om du klickar på en gul 
observationspunkt (2) får du upp befintlig information gällande observationen, i den grå tabellen till 
höger (3).  

 
Google terräng är automatiskt vald som bakgrundskarta, men du kan ändra bakgrundskarta. I fältet till 
vänster kan du byta mellan olika Google-kartor, ArtDatabankens länskarta, m.fl. och sortera dina 
datalager 
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Resultat > Diagram 

Här kan du också ändra tidsintervall. 

 
Resultat > Rapporter 

Fortsätt inom Resultat och gå till Rapporter. Välj Inställningsrapport. Rapporten ger dig en översikt över 
dina valda inställningar och urval. Glöm inte att ladda ner den tillsammans med dina andra resultat.  
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Resultat > Ladda ner 

Fortsätt inom Resultat och gå till Ladda ner. Här finns många olika möjligheter att ladda ner dina resultat 
i olika format. 
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Gör ditt val i pull-down-menyn (i bilderna på detta uppslag har vi valt tabellen Observerade taxa). 

 

Välj nu filformat och ev. extra flikar med information (bara i Excel!) och klicka sedan på knappen ’Ladda 
ner’, så påbörjas nedladdning. 
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Om ditt resultat överstiga 25 000 observationer kan detta leda till långa nedladdningstider. Du får därför 
ett epost när filen har genererats åt dig. För detta måste du vara inloggad! Klicka på knappen ’Starta 
generering’ för att filen börja att tas fram åt dig. 
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Klickar Du på knappen ’Mina Sidor’ kan du sedan 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. 
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När du klickar på filnamnet kommer Ditt resultat att laddas ner i xml-format. Filen har en datumstämpel 
i filnamnet. Nu kan du spara den där du vill på din dator eller öppna den automatiskt i t.ex. Excel. 
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I Excel ser du nu båda SLW Data, flikarna ’Inställningar’ & ’Härkomst’ (om du har valt tidigare att 
exportera dessa), och fliken ’Citering’, som ger dig information hur du citera ditt nerladdade dataset och 
Analysportalen i publikationer. 

 

Sammanfattning 
Vad har vi lärt oss i den här övningen?  

I den här övningen har vi lärt oss att med hjälp av Analysportalen söker efter familjen jordlöpare. Vi 
kunde enkelt få fram att familjen i Sverige består av 437 taxa. 

Dessutom sökte vi fram och visade alla artobservationer/rapporterade fynd av jordlöpare och gran som 
fanns tillgängliga i de valda datakällorna. I Analysportalen betyder det alla observationer som har 
taxonnamn, positionsangivelse (alltså koordinater), tidsangivelse och rapportör. Vi tittade på en 
artobservationskarta, ett diagram och i en lista. 

Våra valda taxa är inte kopplade/länkade till varandra, d.v.s. man har inte frågat efter samband mellan 
gran och jordlöpare utan endast redovisat befintliga observationsdata.  
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