
En interaktiv nyckel över Nordens starr 
Bestämningsnyckeln är ett viktigt verktyg inom biologisk vetenskap. I mer än två sekel har den 
dikotoma nyckelvarianten varit så gott som allenarådande men på senare tid har allt fler 
datorbaserade interaktiva fleringångsnycklar kommit ut på marknaden. Till skillnad från den 
dikotoma nyckeln, där användaren successivt ställs inför två olika karaktärer till dess att alla arter 
utom en har uteslutits, ger fleringångsnyckeln användaren möjlighet att själv välja vilka karaktärer 
som ska användas vid artbestämningen. Fördelarna som en bra interaktiv fleringångsnyckel ger 
har fått vissa taxonomer att förutspå den dikotoma nyckelns död. Även om den profetian är lite 
förhastad talar mycket för att interaktiva fleringångsnycklar kommer få en allt starkare ställning 
inom taxonomin framöver. 
 
Det finns flera interaktiva nycklar att tillgå via nätet. Dessvärre kräver de mer avancerade 
nycklarna ofta att ett program eller en insticksmodul är installerad för att kunna användas. Flera 
nycklar är också röriga, oestetiska och en del nyckelprogram kostar dessutom pengar att använda 
eller skapa egna nycklar i. Det krävs ingen expert för att räkna ut att en sådan nyckel, även om 
den fungerar bra, aldrig kan nå sin fulla potential om användarna inte finner den tilltalande eller 
om det kostar att använda den. Min ambition med detta examensarbete var därför att utveckla ett 
gratis Internetbaserat artbestämningsverktyg som funktionsmässigt kan mäta sig med de bästa 
programmen på marknaden och samtidigt har en attraktiv design och layout. Nyckeln baserades 
på växtgruppen starr, carex, och benämns således carexnyckeln eller Interaktiv nyckel över 
Nordens starr. Koden skrevs i ASP.NET. 
 
De mål jag hade när programmeringen av nyckeln påbörjades var högt ställda, men uppfylldes till 
fullo. Carexnyckeln kan funktionsmässigt mäta sig med de bättre på marknaden och 
layoutmässigt hör den till en av de finare på nätet. Långt in i arbetet insåg jag dock att sättet som 
databasen var designad på hade kunnat göras bättre. När databasstrukturen görs om, och koden 
på sidan uppdateras för att passa den nya databasmodellen, kommer nyckeln fungera som en 
lättöverskådlig mall för den som vill skapa snygga interaktiva nätnycklar med hög funktionalitet. 
Men redan i nuläget kan carexnyckeln utgöra en inspirationskälla för andra programmerare och 
därför finns möjligheten att ladda ner den kompletta källkoden och databasen från 
www.carexnyckeln.se. 
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An interactive key over the sedges in the Nordic Countries 
Identification keys are important tools in biological science. For more than two centuries the 
dichotomous key has been dominating, but in recent times the computer based interactive key 
have become more and more common. Unlike the dichotomous key, where the user gradually 
chooses between two different characters until all except one species have been excluded, the 
interactive key gives the user the opportunity to choose which characters will be used in the 
determination of species. The advantages that the interactive key gives the user have caused some 
taxonomists to predict the end of the dichotomous era. Even if that prophecy is a little bit 
premature, the odds are that the place of interactive keys in taxonomy will grow stronger. 
 
There are several interactive keys available on the web. Unfortunately many of the more 
advanced keys require the user to download a program or an applet before the key can run. 
Several keys are also unstructured, unaesthetic and some of the key-making programs cost money 
if you want to use them or create your own key. You don’t have to be an expert to figure out that 
a key like that, even if it functions well, will never reach its full potential if the users don’t find it 
pleasant or if it costs money. My ambition with this master thesis was to create a free, Internet 
based key that functionally could match the best keys on the market and at the same time be 
aesthetic and well designed. The key is based on the genus carex and is called “carexnyckeln” 
(translates “the carex key” in Swedish) or “Interaktiv nyckel över Nordens starr” (translates 
“Interactive key over the sedges in the Nordic countries”). The code was written in the language 
ASP.NET. 
 
I had high goals when I started to program the key, but I managed to fulfill them all. 
Carexnyckeln can when it comes to its functionality be compared with the best keys on the 
market, and when it comes to the layout the key is one of the most pleasant on the net. At the 
end of my work I realized that the design of the database could have been made better. When the 
database structure has been changed and the code on the website updated to suit the new model, 
the key will work as a well-arranged template for those who want to create a nice key with high 
functionality. However even as we speak the key can be a source of inspiration for other 
programmers and for that reason the complete source code and the database can be downloaded 
from www.carexnyckeln.se. 
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