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Introduktion 
Beda har utvecklats på uppdrag av Naturvårdsverket för att underlätta inmatning och leverans av 

bottenfaunadata till den nationella datavärden samt underlätta framtagande av underlag för 

statusklassning enlig ramdirektiv vatten. Beda riktar sig till både utförare och beställare, d.v.s. både 

till dig som är i fält och till dig som sitter på en myndighet och jobbar med vattenförvaltning. 

Beda omfattar främst data insamlad med huggare eller rör men även data från fallfälla eller andra 

typer av redskap kan matas in och hanteras. 

Beda bygger på de standardiserade metodmanualer som finns, främst miljöövervakningens handbok 

och dess undersökningstyper. Utvecklingen har skett i nära samarbete med den nationella 

datavärden SMHI. De nationella utförarna för övervakning av makrofauna mjukbotten har aktivt 

deltagit i utvecklingen som testare och bollplank. 

I Beda används standardiserade beteckningar för arterna hämtade från Artdatabankens databas 

Dynamisk taxa (www.dyntaxa.se). Det innebär att vi kan utbyta data och skicka data till datavärd 

utan att få problem med stavning av namn. 

Installation 
För att kunna använda Beda krävs att du har programvaran MS Access installerad på din dator. Alla 

versioner av MS Access från version 2000 och framåt bör fungera. Beda är utvecklad och testad på 

MS Access 2010 och 2003. 

Applikationen består av två Accessfiler, Beda Program och Beda Tabeller. Beda Program innehåller 

alla formulär och annan funktionalitet som behövs för att jobba med data. Beda Tabeller innehåller 

tabellerna med data och bör inte användas direkt. Det är Beda Program som ska användas för allt 

arbete med Beda. 

Accessfilerna slutar med filändelsen .mdb. Vid leverans är filerna omdöpta så de slutar på .mdx och 

sen komprimerade till varsin zip-fil. För att installera filerna måste du extrahera filerna ur zip-arkiven 

och sen döpa om dem så de slutar på .mdb istället för .mdx. Om du inte ser filändelserna kan du 

ändra detta i utforskaren under menyn Verktyg, Mappalternativ, Visning, Dölj filnamnstillägg för 

kända filtyper. 

Senare versioner av Access är vid installation blockerade att köra applikationer med makron (kod). 

Detta yttrar sig som ett antal felmeddelanden vid start av Beda. Du ska därför ställa in låg säkerhet 

(kräver administratörsrättigheter) och starta om MS Access innan du kör Beda. Starta Access och följ 

instruktionerna nedan: 

Access 2000-2003:  

http://www.dyntaxa.se/
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Access 2007-2010: Arkiv (2010) Officeknappen (2007), Alternativ, Säkerhetscenter, Inställningar för 

säkerhetscenter, Makroinställningar 

 

Innan du kör igång Beda första gången kan det vara på sin plats att lägga upp en mappstruktur för 

Beda Tabeller (se förslag i Figur 1). I Beda Tabeller kan du lagra data för en eller flera undersökningar. 

Det kan vara bra att ha flera olika Beda Tabeller för olika ändamål. För utföraren är det lämpligt att 

ha en mapp och en Beda Tabeller per undersökning eftersom man redovisar data till beställaren 

genom att skicka in Beda Tabeller till beställaren (tidigare års data kan följa med varje år då originalet 

till tidigare data bör skötas om av utföraren eftersom denne har primärprotokollen). För beställaren 

är det lämpligt att ha en mapp per utförare med en undermapp per leverans. Det är alltid lämpligt att 

spara en kopia av den tomma Beda Tabeller som följer med leveransen av Beda. Den bör förslagsvis 

ligga i en mapp med namnet Tom Databas. För både utförare och beställare kan det vara bra att ha 

en totaldatabas med alla Beda data, både egna och andras. Den kan ligga i en mapp med namnet 

Totaldatabas. Observera att du i totaldatabasen endast bör ha kopior av olika undersökningars 

originaldata. Totaldatabasen kan användas för uttag, koppling till GIS och andra aktiviteter utom 

inmatning och rättning. På så vis undviker man att korrumpera originaldatabaserna. 
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Figur 1 Förslag på mappstruktur för utförare och beställare. Mappen Utförare och Beställare kan förslagsvis heta Beda.  

Du behöver bara ha en Beda Program per dator. Beda Program kan kopplas till valfri Beda Tabeller 

för att arbeta med olika data. Man kan importera data från en Beda Tabeller till en annan Beda 

Tabeller med hjälp av Beda Program. Om Beda Tabeller ligger på en disk som är åtkomlig för flera kan 

flera personer samtidigt jobba i en Beda Tabeller. Varje dator bör ha sin egen kopia av Beda Program 

då det inte fungerar så bra i alla lägen om man delar Beda Program. 

Första gången du startar Beda Program frågas efter sökväg till Beda Tabeller. Sökvägen sparas mellan 

gångerna varför det bara är första gången du behöver ange sökvägen. Du kan när som helst byta 

sökväg till Beda Tabeller genom att välja Övrigt, Koppla till annan Beda Tabeller i Beda Program. 

Det kan uppstå problem när du startar Beda första gången. Kontrollera då först att du ställt in låg 

makrosäkerhet. Om du gjort det kan det vara nödvändigt att göra en reparation (kompilering) av 

Beda Program. Det gör du genom att starta Access, välj meny Verktyg, Databasverktyg, Komprimera 

och reparera databas (2007 Office-knappen, Hantera, Komprimera och reparera databas, 2010 

Databasverktyg, Komprimera och reparera databas) och sen väljer Beda Program. Du kan sen välja 

att spara den reparerade databasen med samma namn och skriva över den gamla Beda Program. 

Innan du börjar använda Beda är det lämpligt att göra en del inställningar. Ett antal fält i databasen 

kan ha standardvärden som automatiskt fylls i som förslag vid nya poster. Dessa standardvärden 

lagras i Beda Program och sätts i Beda Program via menyval Övrigt, Ange standardvärden för nya 

poster. Du kan när som helst ta bort eller ändra dessa värden. 
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Beda Tabeller innehåller en taxonomisk lista med massor av taxon. För att det ska vara effektivt att 

jobba i formulären kan man välja vilka taxon som ska synas i formulären. Det gör du via menyval 

Taxon och genom att kryssa i valbar för de taxon du vill ska synas vid inmatning. 

 

Du kan när som helst markera fler taxon som valbara och även ta bort markeringen för sådana som 

inte behöver vara valbara. Ett taxon som använts i något hugg kan dock inte avmarkeras. Observera 

att standardvärden för nya poster lagras i Beda Program men vilka taxon som är valbara lagras i varje 

enskild Beda Tabeller. 
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Till sist några ord om säkerhet. Access är ett filbaserat system vilket innebär att hela databasen kan 

tas bort genom att filen raderas. Alla data kan också rättas i de flesta lägen. Av dessa anledningar är 

det mycket viktigt att säkerhetskopiera Beda Tabeller med jämna mellanrum. Om möjligt bör Beda 

Tabeller placeras på en filserver som automatiskt säkerhetskopieras varje natt. Beda Program bör 

placeras på hårddisken hos varje användare som ska använda databasen. Det går att vara fler som 

jobbar mot samma Beda Tabeller men varje användare bör ha en egen Beda Program. Med tanke på 

hur lätt det är att ändra data rekommenderas att endast de som jobbar aktivt med inmatning och 

rättning har tillgång till databasen. Övriga användare bör jobba med data uttagna ur databasen i 

exempelvis Excel-filer. 

Praktisk användning 
I de flesta fall kan du använda standardfunktionalitet i MS Access för att använda Beda. Jag visar här 

kortfattat hur Beda används samt några utökade funktioner som finns i Beda. 

När du startar Beda Program kommer du till huvudmenyn. Där ser du vilken sökväg det är till den 

Beda Tabeller som är kopplad samt version av Beda Tabeller och Beda Program. 

 

I huvudmenyn kan du också välja att öppna ett av de fyra huvudformulären Undersökning, Station, 

Besök eller Taxon. Det gör du genom att klicka på rutan till vänster om namnet eller på namnet. Låt 

oss som exempel öppna formuläret station. 



 

8 
 

 

Överst till höger i formuläret finns en sökruta där man kan söka efter en specifik post (station) i 

formuläret. Under sökfönstret finns stationens olika egenskaper (fält). Under dessa finns tre 

underformulär som visar olika saker som är kopplade till aktuell station. Vill du veta mer om ett fält 

så dubbelklickar du i fältet så kommer ett nytt formulär med mer information upp. Det fungerar 

endast för fält som kopplar till något annat, t ex undersökning, havsområde, län, provtagningstillfälle 

osv. Det fungerar inte för andra fält, t ex stationsnamn, djup och latitud. I formulärets övre del finns 

en del knappar som utför olika funktioner. Knappen längst till höger växlar vy mellan formulär med 

en station (vänster figur nedan) och datablad med många stationer (höger figur nedan). 
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Den knappen finns i de flesta formulär och är bra för att växla mellan att visa detaljer om en post 

eller en översikt över flera poster. Om du låter markören stå still över en knapp visas en beskrivning 

av knappens funktion. 

I många fall finns det en beskrivande förklaring till aktuellt fält (där markören står) på statusraden 

längst ner i Accessfönstret. 
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Allt som matas in sparas automatiskt i Access. Det innebär att om Beda Program är igång och ett 

formulär öppet och man lägger en pärm på tangentbordet och stänger av datorn så sparas det som 

pärmen skrev i det öppna formuläret. 

Det finns flera kortkommandon (snabbtangenter) för att effektivisera arbetet i Beda. I nedanstående 

tabell visas några av de vanligaste. 

Kortkommando Förklaring 

TABB Flytta markören till nästa fält 

SHIFT TABB Flytta markören till föregående fält 

ESC Ångra ändringar i aktuellt fält eller aktuell post. Om båda har 
ändrats trycker du på ESC två gånger för att först ångra 
ändringarna i aktuellt fält och sedan i aktuell post 

SHIFT RETUR Spara en post explicit 

CTRL B Öppna en sökdialog 

CTRL F6 Växla mellan öppna formulär i Access 
 

Det finns fler kortkommandon som du kan hitta via hjälpen i Access. 

I Access jobbar man med poster som lagras i tabeller. En post är t ex en specifik station med dess 

olika fält t ex namn, djup och position.  

Ett formulär är knutet till en tabell och kan ofta visas som formulär (en post) eller datablad (flera 

poster) (växla mellan dem med knappen Vy). Underformulär visas ofta som datablad och innehåller 

data från tabeller som är kopplade till tabellen i huvudformuläret. 

För att bläddra mellan posterna används bläddringspilar i huvudformulär eller underformulär. 
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Längst bak bland alla poster finns alltid en tom post som används vid imatning av nya poster. Du 

kommer till den genom att bläddra till sista posten eller klicka på stjärnan längst till höger vid 

bläddringspilarna i ett formulär. I ett datablad ser du den tomma posten längst ner som en tom rad 

till höger om stjärnan. 

För att välja en post klickar du på postväljaren (liten svart triangel som saknas i underformulär i nyare 

versioner av Access). Du kan då kopiera posten (Ctrl C) eller ta bort posten (DELETE). I datablad kan 

du markera samtliga poster genom att klicka i den lilla rutan ovanför den översta postväljaren. Du 

kan också markera alla poster i en kolumn i ett datablad genom att klicka på kolumnnamnet. En viktig 

skillnad mellan Access och Excel är att man i Access inte enkelt kan kopiera och klistra in flera rader 

och valfria kolumner på en gång. I Access jobbar man alltid med poster och vid inklistring av mer än 

ett fält (jfr en cell) i taget måste man välja Redigera, Klistra in sist (Access 2007 och 2010 Startfliken, 

Klistra in sist) för att klistra in det kopierade som nya poster i formuläret. Vill du klistra in i ett 

underformulär måste markören stå i underformuläret för att posterna ska hamna rätt. 

När du rättar eller matar in en post förvandlas postväljaren till en penna . Så länge pennan är kvar 

kan du ångra det inmatade (ESC en eller två gånger).  

Observera att vid inmatning i underformulär måste du ha matat in överordnad post först. Gör du inte 

det kommer ett mer eller mindre kryptiskt felmeddelande. I exemplet nedan försöker man mata in 

en art i ett prov utan att ha ett prov att knyta arten till. För att komma ur denna situation svara OK 

och backa inmatningen med ESC ESC. Mata sen in ett prov och först efter det arterna i provet. 

 

För att ta bort en post kan den markeras med postväljaren och sen tas bort med DELETE. Finns det 

underliggande poster kan man inte ta bort posten förrän de underliggande posterna raderats. Det 

här är en säkerhetsåtgärd för att motverka borttagning av stora datamängder av misstag. Vet du att 
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du verkligen vill ta bort en post med underliggande data finns det i en del formulär en knapp  för 

borttagning av en post med underliggande data. Du kommer då att få bekräfta borttaget i två steg. 

 

I kommentarsfälten kan upp till 65 536 tecken skrivas. Det är betydligt mer än vad som kan ses i de 

ofta små inmatningsfälten. Du kan därför dubbelklicka i ett kommentarsfält och läsa eller redigera 

texten i ett större formulär som då visas: 

 

För att infoga en radbrytning i texten i ett kommentarsfält används Ctrl-Retur. 
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Beskrivning av formulären och dess funktioner och fält 
Den normala arbetsgången är att mata in en undersökning, dess stationer och sist dess besök med 

hugg och arter samt kringinformation. Det går att förflytta sig från ett formulär till nästa genom att 

dubbelklicka i fält som kopplar till nästa nivå. Nedan följer en genomgång av olika formulär och dess 

funktioner, fält och underformulär. Knappen Vy som finns på de flesta formulär är redan beskriven 

och beskrivs därför inte nedan. Koordinater anges i formulären alltid som grader och decimala 

minuter i WGS 84 (SWEREF 99 är nästan exakt samma, dock inte SWEREF 99 TM som är en nationell 

kartprojektion av SWEREF 99). I de underliggande tabellerna lagras dock positioner som decimala 

grader (WGS 84) för att det ska gå att koppla GIS-program till Beda Tabeller. Ett undantag är 

havsområde där SMHI ger koordinat för punkt i havsområde i formatet GGMMDD. Beda håller inte 

reda på precisionen i koordinatangivelserna utan avrundar alltid minuterna till tre decimaler (knappt 

2 meters precision) även om koordinaterna angivits med sämre precision. Datum anges alltid enligt 

inställningarna för datum i Windows. Bredvid datumfälten finns en knapp som visar en kalender där 

du kan välja datum. I senare versioner av Access visas en inbyggd kalender över knappen. Fält som 

inte är obligatoriska men bör matas in färgas röda om de är tomma (ex. stationens djup och besökets 

utförare). 

Undersökning 
En undersökning grupperar data insamlade med ett visst syfte på ett antal stationer. Stationernas 

beteckningar är unika inom en undersökning. Stationerna kan vara grupperade i kluster. Klustrens 

namn är unika inom en undersökning. Undersökningen är ett praktiskt sätt att hantera en datamängd 

med gemensamma egenskaper. 

 

Fält Förklaring 

Namn Undersökningens namn eller beteckning (obligatorisk). Efter leverans till datavärd bör 
inte namnet ändras. 

Syfte Ange syftet med undersökningen 

Referens Ange referenser till metoddokument, rapporter mm 
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Metodik Ange metoddokumentets referens i referensfältet. Beskriv avsteg eller utvidgningar 
från metoddokumentet här.  

Ursprung för 
data 

Här anges om data är inmatade från en rapport eller från en fil. I de flesta fall matas 
data in från primärprotokoll och då skriver man primärprotokoll i fältet.  

 

Knapp Förklaring 

 

Tar bort undersökningen med alla dess underliggande data. Innan borttagning frågas 
två gånger om borttagning verkligen ska genomföras. 

Öb Visar en rättningsbar tabell med översikt över alla besök och dess egenskaper (inte 
koordinater). Mer information finns på sidan 32. 

Öp Visar en rättningsbar tabell med översikt över alla prov och dess egenskaper. Mer 
information finns på sidan 32.  

KoV Visar en tabell med varningar över potentiella fel i inmatade data. Dubbelklicka 
någonstans på raden för att komma till formulär där rättning kan ske. Mer 
information finns på sidan 31. 

Fld Skapar filer för leverans av undersökningsresultat till datavärd. Mer information finns 
på sidan 35. 

Dat Visar en tabell med tidsserie för alla provdata (hugg) i undersökningen. En kolumn 
med unikt id lämpat för import i Primer finns med (stnbet_datum_huggnr_såll). Mer 
information finns på sidan 41. 

Dpv Visar en tidsserie som en pivottabell med abundans och biomassa (v) i varje hugg 

Töv Visar en taxonomisk översikt med antal prov, summa abundans och biomassa för 
varje taxon som observerats i undersökningen.  

KML Skapar en KML-fil som antingen sparas eller visas i det program som är associerat 
med .kml-filer (vanligtvis Google Earth men även andra program som kan visa dessa 
filer finns).  

GPX Skapar en GPX-fil (GPS Exchange Format) som kan användas för att ta med en 
undersöknings positioner till en GPS på en båt. Läs mer om GPX på 
www.topografix.com/gpx.asp eller i Wikipedia. Fr o m version 10.1 kan ArcGIS läsa och 
konvertera GPX-filer. Har din gps svårt att läsa gpx-filen kan du konvertera den till 
annat format med t ex programmet GPSBabel (www.gpsbabel.org). 

Inh Visar ett datablad med antal faunaprov per år och station, redskap och såll samt ett 
datablad med antal faunaprov utan fauna per år och station, redskap och såll. 

InO Visar ett antal datablad med antal prov för omgivningsdata. 

 

http://www.topografix.com/gpx.asp
http://www.gpsbabel.org/
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Inom en undersökning kan stationer grupperas i kluster. Ett kluster används för utvärdering av ett 

område istället för en enstaka station. Utvecklingen inom nationella och regionala kluster kan 

användas vid jämförelse med kluster av stationer i påverkade områden. Klustrens namn är unika 

inom undersökningen. Läs mer om kluster på sidan 27. 

 

För att dokumentera vilka förändringar som sker i data inom en undersökning finns en ändringslogg 

kopplad till varje undersökning. Meningen är att den som har en tidigare kopia på en undersökning 

ska kunna läsa i loggen vad som hänt sedan sist. I loggen ska också framgå vem som har hand om 
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originaldata och primärprotokoll. I exemplet ovan saknas ännu relevanta poster i loggen. En post bör 

finnas i loggen som beskriver: 

 Vem som sköter originaldata och primärprotokoll, namn och epost 

 Vad som hänt i data sedan senaste leverans till datavärd, t ex  

o Ny inmatning, t ex 2011 års data har matats in 

o Ändringar i äldre material, t ex ändring av artnamn och abundans för data år 2008 

har skett 

 Övriga förändringar som är av intresse för användare av data 

I undersökningsformuläret finns en flik med ett underformulär där stationerna som ingår i 

undersökningen syns. Här kan även nya stationer läggas till. Stationernas fält beskrivs i nästa stycke 

om stationsformuläret. För att gå vidare till stationsformuläret med en viss station dubbelklickar man 

i Stnbet-fältet. 

Vid byte av utförare inom en undersökning bör originaldatabasen lämnas över till beställaren som 

verifierar korrektheten och sen lämnar databasen till den nya utföraren. Det är önskvärt att behålla 

så mycket som möjligt av äldre information och inte börja om från början varje gång en undersökning 

byter utförare. Det är beställarens ansvar att se till att det fungerar. Utföraren bör skriva en post i 

ändringsloggen vid överlämnandet så den som hämtar data från datavärd vet vem som sköter om 

originaldata och primärprotokoll. 

Station 
En station kan betraktas som en begränsad yta inom vilket prov ska tas. Med dagens navigatorer har 

möjligheten att återbesöka en station kraftigt ökat. Vid tidigare återbesök var enslinjer, djup och 

sedimenttyp viktiga faktorer för att återfinna stationen. 

 

  



 

17 
 

Fält Förklaring 

Stnbet Stationens officiella beteckning, bör vara kort ex S 72 för att vara lämpligt som 
kolumnhuvud och etikett på stationskartor (obligatorisk). Efter leverans till datavärd bör 
inte beteckningen ändras. 

Stationsnamn Ett mer förklarande namn som kan ange var stationen ligger, ex NV Engelska grundet 

Djup Stationens fasta djup i meter, är det djup som används vid beräkningar (bör alltid anges) 

Djupintervall Stationens fasta djupintervall (fritext), ange min-max djup i meter för området som 
stationen omfattar  

Undersökning Undersökning som stationen hör till (obligatorisk) 

Latitud Stationens fasta latitud i WGS 84 grader och decimala minuter (bör alltid anges) 

Longitud Stationens fasta longitud i WGS 84 grader och decimala minuter (bör alltid anges) 

Kluster Kluster som stationen hör till 

Län Län som stationen ligger i. Används om du vill kunna ta ut data per län. 

Havsområde Havsområde från SVAR (se sid 28). Obligatorisk om du vill kunna räkna BQI och göra 
statusbedömning. OBS havsområdets namn är inte unikt. ID är unikt. (havsområde bör 
alltid anges) 

Kommentar  

 

Knapp Förklaring 

 

Tar bort stationen med alla dess underliggande data. Innan borttagning frågas två 
gånger om borttagning verkligen ska genomföras. 

Pos Växlar mellan att visa koordinater i formen decimala grader och grader decimala 
minuter. 

KoV Kontroller och varningar. Se sid 31 för mer information. 

Bqi Visar en tabell med tidsserie för BQI i alla provdata (hugg) på stationen. OBS BQI kan 
endast beräknas för stationer där havsområde är angivet. Tidsserien omfattar även 
samma station i annan undersökning (kopplade stationer se nedan). 

Dat Visar en tabell med tidsserie för alla provdata (hugg) tagna vid stationen. Även 
kopplade stationer tas med. En kolumn med unikt id lämpat för import i Primer finns 
med (stnbet_datum_huggnr_såll). Mer information om användning av PRIMER finns på 
sidan 4139. Innan tabellen visas får man välja att gruppera på taxon inom prov eller ej. 
Om man grupperar summeras data per taxon i provet, dvs om man matat in två poster 
med samma taxon summeras dessa. Vid gruppering visas inte fälten sflag, vvprefix och 
kommentar i tabellen. Gruppering är bra att göra om data ska användas i PRIMER där 
dubbletter inte accepteras. 

KML Skapar en KML-fil som antingen sparas eller visas i det program som är associerat med 
.kml-filer (vanligtvis Google Earth men även andra program som kan visa dessa filer 
finns). Filen visar stationens fasta koordinat och varje års besökskoordinat. 

 

Bredvid stationskoordinaten finns två knappar, GM och Eniro sjökort, som visar koordinaten i Google 

Maps respektive Eniros sjökort på en websida i en vanlig webbläsare. 

Underformulär Kopplad station annan undersökning visar vilka stationer i andra undersökningar som 

är samma som aktuell station. En station kan vid olika tidpunkter höra till olika undersökningar, t ex 

har det nationella programmet i Bottniska viken designats om vid två tillfällen vilket lett till att en del 

stationer finns representerade i tre undersökningar. Eftersom stationer är unika inom undersökning 

måste en station som vid olika tillfällen besökts av olika undersökningar matas in i flera 
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undersökningar. Om stationer kopplas i detta underformulär tas resultaten från dem med i uttag av 

tidsserier vid station. När station A kopplas till station B kopplas även station B till station A 

automatiskt. Varje station kopplas automatiskt till sig själv vilket gör det lättare för dig som själv 

skriver frågor till databasen att ta ut tidsserier som omfattar även kopplade stationer. 

Underformulär Närliggande ej kopplade stationer (inom 250 m) visar stationer som inte är kopplade 

men ligger inom en radie av 250 meter från aktuell station. Efter att du bedömt om stationen kan 

betraktas som samma kan du koppla den genom att dubbelklicka på den. Alla stationer som är 

kopplade till den station du kopplar kopplas automatiskt, dvs om station B är kopplad till C så kopplas 

även C till A när B kopplas till A. 

Underformulär MPROG behöver endast fyllas i om datavärden rapporterar stationen till ICES, gäller 

främst nationella data. Mprog är en förkortning för Monitoring program and activity och har en lista 

över tillåtna värden som ICES administrerar. 

Underformulär Provtagningstillfällen omfattar de besök som gjorts på stationen i aktuell 

undersökning. Här kan även nya besök läggas till. För att gå vidare till besöksformuläret dubbelklickar 

du på det datum du vill gå vidare med. 

Besök 
Ett besök är ett provtagningstillfälle på en station där olika prover tas. Ett besök kan bara omfatta en 

dag. Om provtagningen görs över flera datum anges första datumet och tidpunkt när provtagningen 

inleddes, observera att tiden ska anges enligt UTC vilket är 2 timmar mindre än vår svenska 

sommartid (1 timme mindre än vintertid). Formuläret innehåller flera flikar med information kopplad 

till ett besök, förutom de administrativa uppgifterna på första fliken finns en flik för varje typ av prov 

som kan hanteras i Beda. 

 

Bredvid besökskoordinaten finns två knappar, GM och Eniro sjökort, som visar koordinaten i Google 

Maps respektive Eniros sjökort på en websida i en vanlig webbläsare. 
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Fält Förklaring 

Station Station som besöket görs på (obligatorisk) 

Kvalitetsgranskat av Den person som kvalitetsgranskat inmatade data. Ange för och efternamn, ej 
förkortning. 

Datum Datum och klockslag (UTC) enligt format i Windows kontrollpanel (obligatorisk) 

Djup Djup i meter 

Djupintervall Fritext för angivelse av djupintervall i meter. Ange medeldjupet som totaldjup. 

Latitud Besökets latitud WGS 84 eller SWEREF99 (skiljer endast någon decimeter) 

Longitud Besökets longitud WGS 84 eller SWEREF99 (skiljer endast någon decimeter) 

Utförare Sampling laboratory enligt lista administrerad av SMHI (för tillägg begär kod 
från shark@smhi.se) (bör alltid anges) 

Ackrediterad Är utföraren ackrediterad för provtagning och analys av bottenfauna av Swedac 
för det år som provtagning och analys avser? 

Uppdragsgivare Uppdragsgivare, huvudman eller beställare i klartext 

Projektnummer Unik projektbeteckning, anger spårbarhet till protokoll etc. 

Fartyg ICES kod för fartyg, obligatorisk för data som ska rapporteras till ICES, lista 
administreras av SMHI 

Posys ICES kod för positioneringssystem, obligatorisk endast för data som ska 
rapporteras till ICES, lista administreras av SMHI 

Expeditionsledare Expeditionsledarens namn i klartext, inte förkortning 

Vindriktning Vindens riktning enligt fördefinierad lista 

Vindhastighet Vindhastighet i meter per sekund utan decimaler 

Våghöjd Våghöjd i meter 

Svavelvätedoft Förekomst av svavelvätedoft i något prov taget vid besöket 

Sedimentbeskrivning Verbal beskrivning av sedimentet på stationen, se undersökningstyp för 
instruktion 

Oxiderat skikt Tjocklek på det oxiderade skiktet i cm, om det överstiger grävdjup skriv 
grävdjupet 

Kommentar från fält Kommentar från fältarbetet 

Kommentar från lab. Kommentar från laboratoriearbetet 

 

Knapp Förklaring 

 

Tar bort besöket med alla dess underliggande data. Innan borttagning frågas två gånger 
om borttagning verkligen ska genomföras. 

Pos Växlar mellan att visa koordinater i formen decimala grader och grader decimala minuter. 

 

mailto:shark@smhi.se
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Vid besöket kan ett eller flera faunaprov tas, vanligen med huggare men även data insamlat med rör, 

fallfälla eller annat redskap kan mats in. Provens fält förklaras nedan. Faunaprov är ett 

underformulär som inte visas som datablad då det har så många fält. Om det tas mer än ett 

faunaprov vid besöket gäller det att vara noga med att se till att det är rätt prov som är aktuellt vid 

inmatning eller rättning av taxon i provet. 

 

Fält Förklaring 

Prov nr Provets nummer (obligatorisk) 

SMTYP Typ av redskap från listan SMTYP (ICES) administreras av SMHI (obligatorisk) 

Nedre såll Sållstorlek i mm, saknas såll anges -9 (obligatorisk) 

Övre såll Om ovanliggande såll med separat redovisning finns anges sållstorleken i mm 
(ovanligt) 

Provyta Redskapets yta i kvadratmeter (obligatorisk) 

Huggarvikt Redskapet vikt i kilo. Anges vid användning av redskap där vikten är betydelsefull. 

Volym Sedimentvolym i provet i liter. Önskvärt för alla data. 

METFP Konservering av provet (Lista METFP ICES) 

Cport Vid splittat prov anges här antal delar provet delats upp i 

Nport Vid splittat prov anges här antal räknade delar 

Provdjup Djup till botten där provet togs, anges i meter 

Ingen fauna Ingen fauna finns i provet. Anges för att verifiera att avsaknad av arter i provet inte 
beror på misstag vid inmatning. 

Svavelvätedoft Förekomst av svavelvätedoft i provet 

Poolat Markeras om redovisade resultat kommer från flera poolade (hopslagna) prov (oftast 
historiska data). Provyta anges då som summan av de poolade provens provytor. 

Alabo Analytical laboratory enligt lista administrerad av SMHI. Krav för data som ska 
rapporteras till ICES. Önskvärt för alla data. 
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Sorterat av Vem har sorterat och artbestämt provet (verifierare av artbestämning, determinatör, 
anges vid respektive art). Ange för och efternamn, inte förkortning. 

Sorterat När sorterades provet (ange datum när sortering inleddes) 

Vägt av Vem har vägt djuren. Ange för och efternamn, inte förkortning. 

Vägt När vägdes provet (ange datum när vägning inleddes) 

Fältkommentar Kommentar från fältprotokoll 

Labkommentar Kommentar från laboratoriearbete 
 

Knapp Förklaring 

 

Tar bort alla inmatade taxon som saknar abundans, biomassa eller kommentar. På 
västkusten kan det vara många taxa i ett prov. I en del undersökningar tas flera prov per 
besök varför det kan underlätta att kopiera kolumnen med taxanamn i ett prov och 
klistra in dem som nya poster i ett tomt prov och sen mata in abundans och biomassa för 
de taxon som även fanns i det provet. Med denna knapp kan sen de resterande tas bort. 

 

För varje faunaprov kan ingående taxon med abundans och biomassa hanteras i ett underformulär 

(datablad) kopplat till underformuläret faunaprov. 

Fält Förklaring 

Taxon Välj taxon från de taxon som markerats valbara i taxonformuläret. För att komma till 
taxonformuläret och markera fler taxon som valbara dubbelklicka i taxonfältet. 

SFLAG ICES flagga för artbestämning (vanligast är Sp, Spp och Cf) 

Abundans Antal individer av taxon i prov (vid splittat prov anges beräknat antal för taxon i hela 
provet) 

< Ange < om våtvikt är mindre än detektionsgränsen. Ange i så fall också 
detektionsgränsen som vikt. 

Våtvikt Ange våtvikt i gram eller vågens detektionsgräns om vikten är mindre än densamma 

< Ange < om torrvikt är mindre än detektionsgränsen. Ange i så fall också 
detektionsgränsen som vikt. 

Torrvikt Ange torrvikt i gram eller vågens detektionsgräns om vikt är mindre än densamma 

< Ange < om askfri torrvikt är mindre än detektionsgränsen. Ange i så fall också 
detektionsgränsen som vikt. 

Askfri torrvikt Ange askfri torrvikt i gram eller vågens detektionsgräns om vikt är mindre än 
densamma 

Determinatör Person som verifierat artbestämning. Ange för och efternamn, ej förkortning. 

Kommentar  

Countnr Räknat antal individer av taxon i analyserad del av prov (anges endast vid splittat 
prov) 

 

Posterna hamnar i den ordning de matas in i detta underformulär. Fälten torrvikt och askfri torrvikt 

med tillhörande <-fält är dolda och kan tas fram genom att dra i skarven mellan våtvikt och 

determinatör. 

Om en post endast har taxon inmatat markeras resten av raden röd. Det här bör undvikas då det 

skapar förvirring. Om du av någon anledning endast vill tala om att arten fanns i provet måste en 

kommentar också skrivas. Hur delar av djur ska räknas, vägas och matas in i databasen är inte angivet 

i metoddokumenten. Ett förslag är att som antal individer räknas antal huvuden (eller annan del av 
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djur i de fall de saknar huvud, t.ex. kroppsskiva för ormstjärnor). Delar av djur matas in som biomassa 

men inte som antal individer om huvud (eller motsvarande) saknas. Ange i kommentar om del av djur 

ingår i post och det märkbart påverkar den individuella medelvikten. Om del av djur inte går att 

artbestämma tas den med som närmast ovanliggande taxon där identifikation är möjlig, t ex armar av 

Amphiura matas in med endast biomassa som Amphiura. En princip som används i Beda är att endast 

taxon med angiven abundans räknas med i antal taxon i ett prov. 

Övriga prov som samlas in som kringinformation vid bottenfaunaprovtagning och kan matas in i Beda 

är bottenvatten, sedimentets vattenhalt/glödförlust, redox, färg och kornstorlek. Underformulären 

för dessa prov innehåller samma fält för provnummer, redskap (enligt lista från ICES administrerad av 

SMHI) och kommentar. För kornstorlek kan man dessutom ange hur lång del (eller vilken del) av 

insamlad propp som analyserats. 

För varje prov av bottenvatten kan följande anges 

Fält Förklaring 

Delprov nr Varje Winklerflaska betraktas som ett delprov taget ur bottenvattenhämtaren 

Salinitet Anges i psu 

Temperatur Anges i grader Celcius 

Syrehalt Anges i mg/l 

Syremättnad Anges i % utan procenttecken 
 

För vattenhalt och glödförlust kan följande anges 

Fält Förklaring 

Vattenhalt Vattenhalt i % av våtvikt, anges utan procenttecken t ex 78 för 78 % 

Glödgningsförlust Glödgningsförlust i % av torrvikt, anges utan procenttecken t ex 22,5 för 22,5 % 

Övre nivå Sedimentprovets övre gräns i centimeter, 0 = sedimentytan 

Nedre nivå Sedimentprovets nedre gräns i centimeter, t ex 5 är 5 centimeter ner i 
sedimentet 

 

För redox kan följande anges 

Fält Förklaring 

Nivå Djup i sedimentet i cm, 0 för ytan, -1 cm för 1 cm över sedimentyta 

Redox Redoxvärde i mV 

 

För sedimentfärg kan följande anges 

Fält Förklaring 

Övre nivå Övre gräns för sedimentskikt i cm, 0 för ytan, -1 cm för 1 cm över sedimentyta 

Nedre nivå Nedre gräns för sedimentskikt i cm, anges utan minustecken, t ex 2 för 2 cm ner i 
sedimentet 

Sedimentfärg Sedimentfärg enligt Rock Color Chart 
 

För kornstorlek kan följande anges 
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Fält Förklaring 

Nedre såll Nedre såll i mikrometer 

Övre såll Övre såll i mikrometer, lämna blankt för översta sållet 

Viktprocent Anges i procent utan procenttecken t ex 50 för 50 % 
 

Information om hur analyser ska utföras finns angivet i undersökningstyper från Naturvårdsverket 

eller Havs- och vattenmyndigheten. 

Taxon 
En styrka med Beda är att artdatabankens databas Dynamisk taxa används för identifikation och 

benämning av taxon (www.dyntaxa.se). Du kan i Dynamisk taxa slå upp taxon och se mer information 

än det som finns med i Beda. Taxonomi är en dynamisk vetenskap och förändringar sker hela tiden. 

Dessa förs in i Dynamisk taxa med oregelbundna intervall. Vid behov görs ett nytt centralt uttag ur 

Dynamisk taxa och skickas ut till Bedas användare. Av den anledningen är det viktigt att du 

registrerar dig som användare via epost till info@hafok.se. Saknas det ett taxon i Beda kan du begära 

att få det för import till Beda via info@hafok.se. Du får inte lägga in taxon i taxalistan i Beda själv! 

 

Längst ner till höger i formuläret finss två knappar som öppnar websidor med mer information om 

aktuellt taxon. Dyntaxa visar aktuellt taxon i www.dyntaxa.se, där det finns ytterligare möjligheter att 

gå vidare till mer webresurser för aktuellt taxon. WoRMS visar aktuellt taxon i World Register of 

Marine Species www.marinespecies.org.  

Fält Förklaring 

Gällande namn Det namn som var gällande för ett taxon vid uttag 

Auktor Auktor 

Valbar De taxon som markeras som valbara kan väljas vid inmatning av taxa i faunaprov. 

Taxonid Unik beteckning för taxon i Dynamisk taxa. Till detta id knyts gällande namn och 

http://www.dyntaxa.se/
mailto:info@hafok.se
mailto:info@hafok.se
http://www.dyntaxa.se/
http://www.marinespecies.org/
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synonymer. Taxonid försvinner inte men kan markeras som ogiltigt.  

Svenskt namn I de fall det finns svenskt namn för ett taxon visas det här 

Rang Rang för taxon 

Datum Taxon hämtat från Dynamisk taxa detta datum 

Synonymer De synonymer som fanns listade i Dynamisk taxa vid uttag 

Familj  

Ordning  

Klass  

Stam  

Ej bentos Markeras om taxon ingår i de grupper som i NFS 2008:1 listats för att inte tas med i 
BQI-beräkningar då de anses utgöra en del av faunan som inte provtas kvantitativt. 

 

I Dynamisk taxa eftersträvar man att alltid ange familj, ordning, klass och stam för ett taxon. Ibland 

saknas dessa och då kan dummynamn vara inmatade. Bortse från dessa. 

Som underformulär visas de faunaprov där taxon ingår samt känslighetsvärde enligt NFS 2008:1 för 

olika havsbassänger. Dubbelklickar du i ett prov kommer besöksformuläret att visas med det provet 

som aktuell post. 

Knapp Förklaring 

Hb Hantera taxon markerade för borttagning i Dynamisk taxa 

Hls Öppnar formulär för hantering av lumpade (hopslagna) och splittade taxon 

KML 
Skapar en KML-fil som antingen sparas eller visas i det program som är associerat med .kml-
filer (vanligtvis Google Earth men även andra program som kan visa dessa filer finns). 

Ev Skiftar mellan att visa endast valbara och alla taxon. 

 

Den KML-fil som skapas visar en symbol för varje station där taxon observerats minst en gång. På 

detta vis kan man enkelt se utbredning av ett visst taxon och identifiera eventuella osannolika 

förekomster. 
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Figur 2 Visar nordligaste utbredningen av Macoma baltica i Google Earth 

Taxon kan markeras för borttagning, slås ihop eller splittas i Dynamisk taxa. Vad som ska göras med 

äldre observationer i Beda när ett använt taxonid markerats för borttagning, slagits ihop eller 

splittats finns det inga klara riktlinjer för. Det är upp till användaren att avgöra från fall till fall hur 

detta ska hanteras. Det är aldrig fel att lämna en inmatad post orörd även om den hänvisar till ett 

taxon som inte längre rekommenderas i Dynamisk taxa. I flera fall har det förekommit felinmatningar 

i Dynamisk taxa. Dessa har rättats genom att taxon markeras för borttagning eller slås ihop med 

korrekt taxon. I dessa fall bör du uppdatera dina poster till den rätta versionen. Kom ihåg att taxonID 

är det som unikt identifierar ett taxon i Dynamisk taxa. Till det knyts gällande namn och synonyma 

namn. 

Med knapparna Hb och Hls öppnas formulär för hantering av taxonid som tagits bort, slagits ihop 

(lumpats) eller splittats i Dynamisk taxa. Har du inte använt något sådant taxon får du besked om 

detta när du försöker öppna formuläret. I nedanstående fiktiva exempel var Mytilus edulis inmatat 

två gånger i Dynamisk taxa. Detta fel rättades i Dynamisk taxa genom att dessa två taxon slogs ihop 

och ett taxonid valdes som gällande.  
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I det här fallet bör man byta ut taxonid i den förekomst i Beda där felaktigt taxonid har använts 

genom att välja knappen Byt taxonid för alla förekomster. Om ett taxon splittats till flera måste du 

markera ett taxon i underformulär Taxonid efter lump eller split innan du väljer knappen Byt taxonid 

för alla förekomster. Om du istället använder formuläret Taxon markerade för borttagning ur 

Dynamisk taxa måste du välja ett taxon att ersätta det taxon som inte längre bör användas. Här 

förslås ofta samma taxon som du det som ska tas bort men du måste välja något annat. Det kan vara 

svårt att välja, ett tips kan då vara att välja ett taxon av högre rang. Det är inte vanligt att taxon 

markeras för borttagning ur Dynamisk taxa så förhoppningsvis slipper du detta. Efter du klickat på 

knappen får du verifiera bytet  

 

 

 

och ser då också exakt vilket byte av taxonid som kommer att göras. Kontrollera detta noggrant då 

det inte går att ångra denna åtgärd. När bytet görs läggs det till en kommentar på varje förekomst 
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som ändrats ”Automatisk taxonomiändring från X till Y” där X och Y motsvarar taxonid innan och 

efter. På det viset syns det på varje post att taxonid ändrats automatiskt. Efter att taxonid ändrats tas 

det då oanvända taxonet bort ur taxonlistan i Beda. 

Kluster 
Ett kluster av stationer kan användas för att följa utvecklingen inom det område/strata som 

representeras av de utvalda stationerna. Ett kluster skapas i klusterformuläret eller i 

undersökningsformulärets underformulär för kluster. Ett kluster skapas alltid inom en undersökning 

och klusterbeteckningarna måste vara unika inom en undersökning. Stationer kopplas till kluster i 

stationsformuläret eller undersökningsformulärets underformulär för stationer. Klusterformuläret 

öppnas genom att dubbelklicka i klusterfältet i stationsformuläret eller undersökningsformulärets 

underformulär för stationer. 

 

 

Fält Förklaring 

Klusterbet Klustrets officiella beteckning, bör vara kort ex Reg Hanö för att vara lämpligt som 
kolumnhuvud och etikett på kartor (obligatorisk) 

Klusternamn Ett mer förklarande namn som kan ange var klustret ligger, ex Regionalt kluster i 
västra Hanöbukten 

Latitud Klustrets mittpunkt latitud WGS 84 eller SWEREF99 grader och decimala minuter 
(skiljer endast någon decimeter) 

Longitud Klustrets mittpunkt longitud WGS 84 eller SWEREF99 grader och decimala minuter 
(skiljer endast någon decimeter) 

Undersökning Undersökning som klustret hör till (obligatorisk) 

Typområde Typområde som klustret kopplas till. Ett kluster kan spänna över flera typområden 
men ett bör väljas för att underlätta jämförelse av BQI med klassgränser enligt NFS 
2008:1. 
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Knapp Förklaring 

Inh Visar antal faunaprov per år för stationer som ingår i klustret. Även faunaprov från 
stationer som är kopplade visas. 

Ufk Beräknar underlag för klassificering enligt NFS 2008:1. Mer information finns på sidan 
39. 

Bqi Visar en tabell med tidsserie för medel-BQI för alla besök på stationer i klustret. OBS 
BQI kan endast beräknas för stationer där havsområde är angivet. 

KML Skapar en KML-fil som antingen sparas eller visas i det program som är associerat med 
.kml-filer (vanligtvis Google Earth men även andra program som kan visa dessa filer 
finns).  

Havsområden och vattenförekomster 
SMHI administrerar Svenskt vattenarkiv (SVAR) där havsområdesregistret ingår 

(www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-hydrologiska-data-1.20127). 

Här kan man hämta hem shapefil för havsområden. För dig som använder GIS kan det underlätta att 

hämta dessa för att rätt kunna avgöra i vilket havsområde en station ligger.  

Idag kan en vattenförekomst bestå av flera havsområden! Det finns 7 vattenförekomster som består 

av fler än ett havsområde. Av den anledningen hanterar Beda både havsområden och 

vattenförekomster. Havsområde är den minsta enheten och det man kopplar stationer till. 

Vattenförekomst är den enhet som ekologisk status ska rapporteras för (läs mer om det på sidan 39). 

Ett havsområde kan bara hör till en vattenförekomst så när en station är kopplad till ett havsområde i 

kustzonen är den också kopplad till en vattenförekomst (vattenförekomster finns bara i kustzonen). 

För att komma till formulär för havsområde dubbelklickar du i stationsformulärets havsområdesfält. 

För att komma vidare till formuläret för vattenförekomst dubbelklickar du i havsområdesformulärets 

EU_CD-fält. 

http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-hydrologiska-data-1.20127
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Formulären för havsområde och vattenförekomst har likartade fält och samma funktioner. Fälten är 

ganska självförklarande och på statusfältet finns en kort beskrivning. I övrigt hänvisas till 

www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-hydrologiska-data-1.20127. 

Knapp Förklaring 

Ufk Beräknar underlag för klassificering enligt NFS 2008:1. Mer information finns på sidan 
39. 

Bqi Visar en tabell med tidsserie för medel-BQI för alla besök på stationer i området.  

KML Skapar en KML-fil som antingen sparas eller visas i det program som är associerat med 
.kml-filer (vanligtvis Google Earth men även andra program som kan visa dessa filer 
finns).  

 

Standardvärden för nya poster 
För att underlätta vid inmatning kan man ange standardvärden som fylls i automatiskt på nya poster. 

Om man t.ex. vill mata in nya besök på en undersökning i Skåne län kan man ange standardvärden: 

http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-hydrologiska-data-1.20127
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När ett nytt besök ska matas in är standardvärden ifyllda automatiskt: 

 

Angivna standardvärden gäller tills de ändras eller tas bort. För att spara ändringar i standardvärden 

måste formuläret med standardvärden stängas. Standardvärden läses in när ett formulär öppnas. För 

att nya standardvärden ska träda i kraft måste formuläret där de används stängas och öppnas på 

nytt. 

Listor som administreras av SMHI 
Datavärden SMHI administrerar för Sverige de ICES-listor över fartyg, utförare (laboratorium) och 

övriga listor som ICES använder. Kopior av dessa listor finns i Beda Tabeller. Saknas någon kod i Beda 

i listan över fartyg eller laboratorium (utförare, slabo, alabo, rlabo) ska en sådan begäras från SMHI 
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via shark@smhi.se. När du erhållit en ny kod från SMHI kan du själv mata in den i aktuell lista i Beda 

Tabeller. Det gör du genom att dubbelklicka i ett fält där koden ska användas och sen mata in den 

nya koden i formuläret för aktuell lista som då kommer fram. OBS du får inte hitta på en egen kod 

utan måste begära kod från SMHI via shark@smhi.se. Var noggrann vid inmatningen så inga stavfel 

uppkommer. Idag är det inte möjligt att komplettera övriga ICES-listor i Beda (smtyp, metfp, mprog, 

posys, sflag). Skulle det behovet dyka upp kontaktas info@hafok.se. 

Datakvalité 
Dåliga data kan uppkomma på många olika sätt. Konsekvenserna kan bli stora och kostnaderna för 

att rätta data i efterhand kan också vara stora. För att underlätta för er att få inmatade data att 

motsvara den höga kvalité som de i verkligheten har innehåller Beda ett antal möjligheter att 

kontrollera det som matats in. Observera att dessa kontroller och översikter inte ersätter 

kontrolläsning mot primärprotokoll. Inget kontrollprogram i världen kan veta att det skulle stå 3 

istället för 13. Lämna aldrig ifrån dig okontrollerade data! 

Kontroller och varningar 
I formulären Undersökning och Station finns en funktion (KoV) som kontrollerar några saker som 

visat sig vara relativt vanliga fel. I nedanstående tabell finns dessa listade: 

Varning 

Stationen saknar djup 

Stationen saknar koordinat 

Besöket saknar koordinat 

Utförare är inte ifyllt 

Alabo (Analytical laboratory) är inte ifyllt 

Avstånd stations- och besöks-koordinat >50 m 

Avstånd till kopplad station > 100 m 

Arter i provet men Ingen fauna är markerad 

Inga arter i provet men Ingen fauna är omarkerad 

Arter i provet med abundans 0 

Arter i provet med våtvikt 0 

Art i provet har abundans med decimaler 

Samma taxon inmatat två gånger i ett prov 

Bottenvattenprov utan inmatade resultat 

Bottenvattenprov utan inmatat resultat 

Glödförl o vattenh prov utan inmatade resultat 

Glödförl o vattenh prov utan inmatat resultat 

Glödförl eller vattenh utanför intervall 0.001-100 

Glödförlust ovanligt hög (>40) 

Redoxprov utan inmatade resultat 

Redoxprov utan inmatat resultat 

Sedimentfärgprov utan inmatade resultat 

Sedimentfärgprov utan inmatat resultat 

Kornstorleksprov utan inmatade resultat 

Kornstorleksprov utan inmatat resultat 

mailto:shark@smhi.se
mailto:shark@smhi.se
mailto:info@hafok.se
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Några av dessa varningar kräver kanske ytterligare beskrivning. För att underlätta att hitta stationer 

med felaktiga koordinater visas alla stationer med besök där koordinaterna skiljer sig mer än 50 

meter mellan stationens fasta koordinat och besökskoordinaten. Avståndet 50 meter valdes för att 

nuvarande norm anger det som storlek på en station. Dubbelklickar du på varningen kommer 

besöksformuläret upp med aktuell post. Om du i det formuläret dubbelklickar på station i övre 

vänstra hörnet kommer stationsformuläret upp och du kan välja funktionen KML och visa 

stationskoordinaten och alla besökskoordinaterna, se exempel nedan: 

 

I exemplet ser man att stationens fasta koordinat är fel (röd symbol) och att även 1991 års 

besökskoordinat är helt fel.  

När det gäller ’Samma taxon inmatat två gånger i samma prov’ så kan det vara korrekt att samma 

taxon matats in två gånger men denna varning kan också identifiera felaktiga dubbelinmatningar. Det 

är vanligast att det blivit fel på västkusten där det kan vara många taxon per prov. I faunafliken på 

besöksformuläret markeras dubblettposter grönt för att du lättare ska se dem. 

För sedimentproven och bottenvattenproven görs två likartade test, den första kontrollerar om det 

finns ett prov inmatat men inga resultat och den andra kontrollerar om det finns en resultatpost 

inmatad men inga värden. 

Översikter 
Ett vanligt fel är man missar att mata in någon enstaka egenskap hos ett besök eller ett prov. För att 

ge en överblick och möjliggöra rättningar av sådana lapsusar har två formulär med översikter tagits 

fram för besök och prov inom en undersökning. Posterna sorteras efter besöksdatum med de nyaste 

besöken högst upp. På det viset är det enkelt att se om inmatningen av årets data är korrekt. I 

översikterna kan man rätta varje egenskap för sig. Man kan också använda funktionen Ersätt för att 

byta ut alla förekomster av en text till en annan, t ex byta ut alla Andersson till Pettersson. Observera 

att man inte ta bort eller lägga till hela poster i översikterna, det måste göras i de vanliga formulären. 
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Har du en stor skärm kan du dra i kanten på översikterna och göra dem större och därmed få ännu 

bättre överblick. 

 

 

Koordinater 
Att noggrant ange var man varit vid provtagningen blir allt viktigare i dag när möjligheterna att 

koppla till olika GIS-skik via inmatade koordinater ökar. I Beda finns ett antal möjligheter att visa de 

inmatade koordinaterna på kartor. I Undersöknings och stations-formulären finns en funktion, KML, 

som skapar en KML-fil (Keyhole Markup Language, läs mer på Wikipedia eller 

developers.google.com/kml). I undersökningsformläret skapas en fil som visar alla fasta 

stationskoordinater och i stationsformuläret skapas en fil som visar den fasta stationskoordinaten 

och alla enskilda besökskoordinater. KML-filen kan visas direkt i det program som är associerat med 

KML-filer (vanligen gratisprogrammet Google Earth) men kan även sparas för att senare visas i andra 

program. För dig som inte har något program som kan visa KML-filer finns flera möjligheter, en enkel 

variant är att spara KML-filen, öppna www.gpsvisualizer.com, vid Upload a GPS-file bläddra fram till 

KML-filen och sen välja GO för att visa på en karta. Något krångligare men fullt möjligt. Som exempel 

visas en karta i Google Maps skapad med GPSvisualizer: 

http://developers.google.com/kml/
http://www.gpsvisualizer.com/


 

34 
 

 

Vid inmatning av koordinater i stations- eller besöks-formuläret finns en knapp, GM, som snabbt 

visar inmatad koordinat m h a Google Maps på en vanlig websida. Det är ett enkelt sätt att verifiera 

att en ny koordinat hamnar rätt. 

Eftersom koordinater matas in som grader och decimala minuter men lagras i databasen som 

decimalgrader så finns ingen översikt över koordinaterna i en undersökning där koordinaterna går att 

rätta. Förhoppningen är att övriga hjälpmedel ska räcka till för att kontrollera koordinaterna. 

Import från annan Beda Tabeller 
Under Övrigt i huvudmenyn finns funktionen Importera från annan Beda Tabeller. Med hjälp av den 

kan du importera en undersökning från en annan Beda Tabeller till den aktuella Beda Tabeller. Vid 

import får du välja om det är en ny undersökning eller om du ska ersätta en redan befintlig 

undersökning. Väljer du att ersätta en redan befintlig undersökning skapas en ny undersökning med 
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@@£ + samma namn som namn. Efter lyckad import tas den gamla undersökningen bort och @@£ 

tas bort från namnet. På så vis garanteras att inga data försvinner i processen. 

Om du får en ny version av samma undersökning men namnet har ändrats kan du välja att ersätta 

undersökningen trots att det inte förslås automatiskt. Välj då undersökning att ersätta i 

kombinationsrutan vid Ersätt undersökning. 

 

Ska du själv skicka en kopia av Beda Tabeller till en kollega som använder Beda bör du tänka på att 

fylla i ändringsloggen och kvalitetsgranska dina data innan du skickar filen. Ska du skicka filen med 

epost rekommenderar jag att du ändrar filändelsen .mdb till .mdx och sen komprimerar filen. En del 

brandväggar och epostprogram kan ha problem att ta emot Accessfiler och ibland hjälper det att 

ändra filändelse och komprimera filen. Hjälper inte det kan du skicka filen via www.sprend.se eller 

motsvarande tjänst eller lägga ut den på en ftp-server. 

Leverans till datavärd 
I normalfallet ska utföraren leverera data till beställaren i form av en kopia av original Beda Tabeller 

(för att skicka accessfil via epost se sista stycket i Import från annan Beda Tabeller på sidan 34). 

Beställaren rapporterar efter godkännande av leveransen data till datavärden SMHI. Filer för 

rapporteringen skapas av beställaren med hjälp av funktionen Fld i undersökningsformuläret. I 

undantagsfall kan beställaren lämna över ansvaret att rapportera data till datavärden åt utföraren 

men så görs idag endast av de nationella utförarna. Funktionen Fld öppnar följande formulär: 

http://www.sprend.se/
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De år som det finns data för visas i listan Markera årtal. Man kan välja att leverera alla år eller ett 

enstaka år. Vid till exempel inventering som pågått under flera år och redovisas vid ett tillfälle är det 

lämpligt att välja alla år. Vid exempelvis trendövervakning kan man göra leverans av årsvis data. För 

att välja ett år markera genom att klicka på önskat år. 

Det finns ett antal fält som måste fyllas i för att ange vem som rapporterar data. Rapporterande 

organisation är en kod från en lista som administreras av datavärden SMHI. Behövs det en ny kod kan 

du begära en sådan från shark@smhi.se och sen när du fått den själv mata in den. Genom att 

dubbelklicka i fältet öppnas en lista över koder. Du måste själv mata in den nya koden du fått från 

SMHI i formuläret för rapporterande organisation, dvs Laboratorium. Observera att du inte får hitta 

på en kod själv utan måste gå via SMHI. 

Kontaktperson är den person som gör rapporteringen och som datavärden kan kontakta vid frågor 

kring dataleveransen. Endast kvalitetsgranskade data får rapporteras. Data ska vara kontrollerade 

och fel rättade. I och med att man levererar data godkänner man den datapolicy som 

Naturvårdsverket och SMHI redovisar i www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/SODC/datapolicy.pdf. 

När alla fält har fyllts i aktiveras knappen Skapa och filer för leverans kan skapas. Följande filer kan 

skapas: 

delivery_note.txt  
dataHugg.txt (här är merparten av data) 
dataKornstorlek.txt 
dataGlodVatten.txt  
dataSedimentfarg.txt 
dataRedox.txt 
dataBottenvatten.txt 

Saknas det data av någon typ skapas inte den filen. Den mesta informationen finns i datahugg.txt. I 

övriga provfiler (sediment och bottenvatten) identifieras besöket av undersökningens namn, stnbet 

och datum. 

Regler som används vid skapandet av filer är: 

mailto:shark@smhi.se
http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/SODC/datapolicy.pdf
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 Datum och tidsformat YYYY-MM-DD HH:MM:SS  

 Decimaltecken komma  

 Logiska fält 1 = sant 0 = falskt 

 Latitud och longitud ges i grader och decimala minuter GGMM,DDD GGGMM,DDD och 
SWEREF99 (vilket i praktiken är samma som WGS84), södra halvklotet och väster om 0 anges 
som negativ lat eller long (osannolikt). 

 Stationsrelationer (samma station i olika undersökning) tas inte med 

 BQI tas inte med 
 
I filen delivery_note.txt finns följande innehåll (enligt exemplet ovan): 

provtagningsår: 2010 
datatyp: Zoobenthos 
rapporterande_institut: SUSE 
kontaktperson: Caroline Raymond, caroline@ecology.su.se 
format: zb_Beda_ver1.0 
data_antal_rader_Hugg: 151 
data_antal_rader_Kornstorlek: 0 
data_antal_rader_GlodVatten: 13 
data_antal_rader_Sedimentfarg: 19 
data_antal_rader_Redox: 78 
data_antal_rader_Bottenvatten: 41 
undersökning: Regional övervakning Stockholms län 
syfte: Regional övervakning i kustzonen 
referens:  
metodik: 
dataursprung:  
ändringslogg_nr_1: Data överförda till Beda i samarbete med databasägaren, Mats Blomqvist, 2011-
02-17 
ändringslogg_nr_2: Originaldata och primärprotokoll sköts om av Caroline Raymond, 
caroline@ecology.su.se, Caroline Raymond, 2011-07-17 
 
Alla filer som skapats är vanliga tabbseparerade textfiler som enkelt kan öppnas i t.ex. Excel (obs 
decimaltecken komma i textfilerna). 
 
Leverans till datavärd ska alltid ske i form av en zip-komprimerad fil (se t ex www.winzip.com, 

gratisversioner finns också från flera andra leverantörer). Filen ska namnges med 

årtal_rapporterande institut_ZB_version_datum då filen skapas eller ändras.zip, t ex 

2010_SUSE_ZB_version_20110125.zip. I zip-filen ska samtliga filer som skapats för leveransen vara 

med. Datavärden tar emot filer med automatiska rutiner varför det är viktigt att ovanstående regler 

följs. 

Leverans av zip-fil ska ske till shark@smhi.se. 

Ett tips: Datafilerna som skapas av funktionen Fld i undersökningsformuläret kan vara lämpliga om du 

vill skicka filer till en kollega. Du kan själv gå in och ändra kolumnhuvuden mm till engelska om du vill 

skicka informationen till annat land. Det kan underlätta om du importerar datafilerna till en Excelfil 

med en flik för varje datatyp och en flik för delivery_note. Du kan också välja vilka kolumner du vill 

skicka, allt kanske inte är relevant för alla mottagare. 

http://www.winzip.com/
mailto:shark@smhi.se
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Menyval under Övrigt 
I huvudmenyn finns näst längst ner menyvalet Övrigt. Där kan du göra följande: 

 Koppla till annan Beda Tabeller 

 Ange standardvärden för nya poster 

 Importera från annan Beda Tabeller 

 Uppdatera efter taxonomiförändring 

 Beräkna BQI och spara i tabell (avancerat) 

Koppla till annan Beda Tabeller 
Här kan du välja att koppla Beda Program till en annan Beda Tabeller. Vad som händer är helt enkelt 

att sökvägen till Beda Tabeller ändras i Beda Program. Efter ändringen av sökväg uppdateras en del 

listor i Beda Program utifrån den artlista som finns i Beda Tabeller. Det beror på att listor över vilka 

taxa som inte anses vara bottenfauna, vilka taxa som ska grupperas och känsligheten för olika taxa 

enligt NFS 2008:1 lagras i Beda Program medan själva artlistan lagras i varje Beda Tabeller. 

Ange standardvärden för nya poster 
Här kan du ange standarvärden som ska vara förinmatade på nya poster. För mer information se 

sidan 29. 

Importera från annan Beda Tabeller 
Du kan om du vill importera data till en Beda Tabeller från en annan Beda Tabeller. Du kan endast 

importera en hel undersökning i taget. Om du följer det rekommenderade upplägget på sidan 5 kan 

du t ex importera data från en annan Beda-användare till din totaldatabas. Du kan också kopiera den 

tomma databasen till en ny katalog, koppla Beda Program dit och sen importera valfri undersökning 

för att få en databas med bara en undersökning i. Mer om import från annan Beda Tabeller kan du 

läsa på sidan 34. 

Uppdatera efter taxonomiförändring 
Efter att du gjort en uppdatering av taxonomin i en Beda Tabeller måste listorna med vilka taxa som 

inte räknas till bottenfauna, vilka taxa som ska grupperas vid beräkning och känslighetslistorna i Beda 

Program uppdateras. Det sker automatiskt när du kopplar Beda Program till en annan Beda Tabeller 

men i ett undantagsfall måste du göra det själv. Om du inte har kopplat Beda Program till annan 

Beda Tabeller efter taxonomiuppdateringen måste du göra denna uppdatering manuellt innan du 

beräknar BQI eller tar fram underlag för statusklassning. Du gör uppdateringen med menyval Övrigt, 

Uppdatera efter taxonomiförändring. Gör du inte det kan beräkningarna bli fel. 

Beräkna BQI och spara i tabell (avancerat) 
En styrka med Beda är möjligheten att koppla informationen till GIS-program eller att skriva egna 

frågor via något program som kan koppla till Beda Tabeller. Det här är avancerade funktioner som 

inte tas upp i denna manual. För den som behärskar tekniken kan man med det här menyvalet fylla i 

BQI-värden per prov i en tabell i Beda Program som heter provBQI. Tabellen innehåller bl a fälten 

provID och BQI. Observera att tabellen ligger i Beda Program och kopplar till den Beda Tabeller som 

är knuten till Beda Program. Vill du ha BQI-värden för prov i en annan Beda Tabeller måste du koppla 

Beda Program till en annan Beda Tabeller och sen köra det här menyvalet igen. 
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BQI och statusklassning 
Enligt föreskriften HVMFS 2013:19 (samt uppdateringar i HVMFS 2015:4) (HVMFS 2013:19 och HVMFS 

2015:4) ska ekologisk status för bottenfauna klassificeras för vattenförekomster i kustzonen. För att 

underlätta detta kan Beda beräkna BQI (Benthic Quality Index) per hugg och 20:e percentilen inom 

ett kluster, en vattenförekomst eller ett havsområde enligt de instruktioner som finns i Bilaga 4 

kapitel 1 av HVMFS 2013:19. Mer att läsa om statusklassning finns i handbok 2007:4 på 

Naturvårdsverkets webbplats (handbok 2007:4). För dig som vill fördjupa dig finns flera vetenskapliga 

uppsatser om BQI och statusbedömning bl. a. doi:10.1016/j.marpolbul.2009.05.007 och länkar i den 

(mata in doi-adressen på dx.doi.org så hittar du uppsatsen). 

BQI beräknas alltid per prov (oftast hugg). Ekologisk status beräknas per område, t.ex. 

vattenförekomst eller kluster. Eftersom det finns en variation mellan olika stationer inom ett område 

har man en spridning kring medianen inom området. För statusklassning används den sämre 

konfidensintervallsgränsen (i form av den 20:e percentilen beräknad med s.k. bootstrapping) för 

jämförelse med klassgränser. Det kan vara av intresse att se hur stor spridningen kring medianen är 

och det underlag för statusklassificering som Beda räknar fram omfattar därför både median och 

20:e percentilen. Ska du illustrera status inom ett område i form av ett diagram är det lämpligt att 

visa både median och spridningsmått, t ex enligt figur nedan. 

 

Beräkningen av BQI percentiler ska enligt instruktionerna göras i djupstrata. Det kan också finnas 

lokaler som är olämpliga att ta med i beräkningarna. Av dessa anledningar kommer ett formulär för 

val av stationer upp när du väljer funktionen Ufk i kluster-, havsområde- eller vattenförekomst-

formulären. I det formuläret visas stationerna sorterade efter djup och du får möjlighet att bocka för 

de lokaler du vill ska tas med. Du kan också filtrera fram alla stationer du vill ta med genom att ange 

ett djupintervall. För att du lättare ska se vilka stationer som tas med är dessa grönmarkerade. 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/foreskrifter/register-vattenforvaltning/klassificering-och-miljokvalitetsnormer-avseende-ytvatten-hvmfs-201319.html
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0147-6.pdf
http://dx.doi.org/
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Observera att beräkningarna av BQI och percentiler i Beda är programmerade efter bästa förmåga. 

Någon garanti att det inte kan finns fel i dessa beräkningar kan inte lämnas. Vill du vara säker på att 

det är rätt räknat rekommenderar jag att du utför manuella kontroller av beräkningarna. Om du 

hittar några fel tas beskrivning av dessa tacksamt emot till info@hafok.se. 

Efter att du läst in en uppdatering av taxonomin måste listorna med vilka taxa som inte räknas till 

bottenfauna, vilka taxa som ska grupperas vid beräkning och känslighetslistorna uppdateras. Det sker 

automatiskt när du kopplar Beda Program till en annan Beda Tabeller men i ett undantagsfall måste 

du göra det själv. Läs mer om det på sidan 38. 

Skötsel av databasen 
Som tidigare nämnts är det viktigt att säkerhetskopiera alla Beda Tabeller regelbundet. För att 

säkerställa att databaserna bibehålls i ett välordnat skick (bakom kulisserna) bör även databaserna 

underhållas ibland (vid behov eller årligen). Underhåll av databaserna sker på följande sätt: 

1. Se till att alla som kör mot Beda tabeller avslutar Beda Program 
2. Säkerhetskopiera Beda Tabeller (t ex kopiera till annan katalog) 
3. Öppna Beda Tabeller 
4. Välj meny Verktyg, Databasverktyg, Komprimera och reparera databas (2007 Office-knappen, 

Hantera, Komprimera och reparera databas, 2010 Databasverktyg, Komprimera och reparera 
databas) 

5. Efter processen har kört klart, avsluta Beda Tabeller 
 
Vid behov kan du också köra steg 4 med Beda Program. 
 
Vid underhållet skapar Access en ny databas, importerar alla objekt, tar bort den gamla databasen 

och startar den nya. En Accessdatabas minskar endast i storlek när man Komprimerar och reparerar 

mailto:info@hafok.se
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den. Att radera data minskar inte storleken utan skapar endast tomt utrymme i databasen. En 

Accessdatabas ändrar datum och klockslag varje gång du öppnar filen även om du inte ändrar några 

data. Du kan därför inte se på filens datum och klockslag för att se när något ändrades sist. 

Använda data från Beda i PRIMER 
Data från Beda kan enkelt användas i PRIMER (www.primer-e.com) då funktionen Dat på 

undersöknings- och stations-formulären skapar en kolumn med ett id för prov lämpat för användning 

i PRIMER. En bugg i PRIMER v6 gör att det inte går att använda åäö i ID i PRIMER. Buggen är 

rapporterad till PRIMER-E Ltd och kommer att rättas i framtida version. Tillsvidare får man manuellt 

ändra åäö till andra tecken i kolumnen PrimerID i Excel (se nedan). För att använda data i PRIMER 

kopiera databladet som skapas av funktionen Dat i undersöknings- eller stations-formuläret och 

klistra in informationen i Excel. Gå igenom informationen i Excelfilen så du får det du vill ha. I många 

fall vill man endast ha ett prov per år och kan då ta bort prov med högre nummer än 1. Artnamnen 

kan också gås igenom så det inte förekommer flera namn på samma taxon, t ex Marenzelleria och 

Marenzelleria viridis. Ta bort taxa som du inte vill ha med i analysen, t ex Mysida. Ta sist bort alla 

kolumner utom PrimerID, Gällande namn och Abundans (eller biomassa) samt skriv en lämplig rubrik 

i cell A1. Ändra också ev. åäö i PrimerID. 

 

Spara den informationen som en tabbseparerad textfil och stäng Excel. Öppna textfilen i PRIMER och 

välj 3 Column som shape vid importen: 

http://www.primer-e.com/
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Informationen kan nu importeras till PRIMER och du kan sen göra olika analyser t ex en MDS: 

 

 


