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Beskrivning av variabler
I kvalitetsguiden efterfrågas att information om data ska dokumenteras så att det
går att förstå innehållet i data(filer). Viktigt är att tillämpa standarder för skrivsätt
för variabler i den mån sådana finns och att tillhörande stöddokumentation av använda metoder i undersökningarna finns beskrivna eller det finns referens till sådana i direkt anslutning till data. Det går inte här att ange en detaljerad specifikation för hur olika variabler ska beskrivas, men i det följande ges några exempel på
beskrivning av variabler och förekommande värden i t.ex. flata filer (exempel 1
och 2). I fall där data registrerats i en (relations)databas ges rekommendationen
inom SLU:s miljödatahantering att data struktureras på så sätt att beskrivande information av variabler, använd metodik mm. registreras direkt i databasen tillsammans med mätvärden, helst enligt standarden ”Observationer och mätningar”1.
Denna beskrivande information (metadata) av data kan sedan presenteras på olika
sätt för en användare. I exempel 3 visas hur sådan metadata kan användas och
visas i filer som kan laddas ner från ett av SLU:s informationssystem ”MiljödataMVM”2.
Det informationsinnehåll som bör finnas tillgänglig för att förstå data kan vara3:
• Namn, etiketter och beskrivningar för variabler.
• Detaljerad förklaring av koder som används.
• Definitioner av akronymer eller specialistterminologi.
• Orsaker till saknade värden.
• Deriverade data skapade från en råfil eller primärdata, kan inkludera den kod
eller algoritmen som använts för att ta fram sådan data.
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Exempel på variabelbeskrivningar
Exempel 1. Beskrivning av variabler (https://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_Crystal/fweb/table_1.shtml).

Exempel 2. Beskrivning av variabler (https://www.researchgate.net/figure/Variabledescription_tbl2_254410351).

Exempel 3. Beskrivande information som erhålls vid nedladdning av data från SLU:s
databas Miljödata MVM4. Metadata lagras i samma databas i direkt anslutning till data.
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