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Abstract: This research looks at some of the different methods of validation used in the growing 

phenomenon citizen science. Citizen science is discussed and a small range of different typologies 

is used to define it. To find some of the common themes of validation six case studies are 

performed. The case studies examine the following six citizen science projects: GLOBE at Night, 

eBird, Citclops, Foldit, Galaxy Zoo and EyeWire. These projects a divided equally in to two types 

based on previous typological research: data collection projects and analysis projects. All projects 

are international in scope but differ greatly in actions and so in what type of validation they use. It is 

showed that some validation is made in comparison to data made by professionals or machine data 

or some other external source. In two cases the results of the project are self-validating and one case 

validation is made by experts on data that seems out of the ordinary. A few projects use consensus 

data i.e. the average of observations or analyses made by the citizen scientists either for validation 

or as a measure of probable correctness. A short discussion of the results and some suggestions of 

future research finishes of this research. 
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1 Inledning 

Citizen science har varit ett växande fenomen de under senaste åren. I och med Informations- och 

kommunikationsteknik(IKT) har det blivit allt lättare att kommunicera vetenskap, informera om 

vetenskap och framför allt involvera människor i vetenskap (Nascimento et al, 2014, s48). Citizen 

science kan klassas som en demokratiserad vetenskap som involverar vanliga medborgare i olika 

vetenskapliga projektet, en typ av crowdsourcing för vetenskap om man så vill (Wiggis & Crowston 

201l, s1; Dickinson et al, 2012, s29). Crowdsourcing en sammanslagning av orden crowd och 

outsourcing och definieras oftast som att samla bidrag till tjänster eller idéer från stora grupper 

människor, vanligen över nätet (Merriam-Webster, 2016). Citizen science liknar detta men har ett 

strikt vetenskapligt fokus (Oxford English Dictionary, 2015).  

Som ett växande fenomen blir det allt viktigare att förstå det som ett vetenskapligt verktyg 

(Wiggis & Crowston 201l, s1; Dickinson et al, 2012, s29). Det väcker frågor om vad det är, hur det 

an-vänds, hur det kom till, när det började och så vidare. Framförallt väcks frågor om de veten-

skapliga metoder som används i anslutning till citizen science, är citizen science en lämplig metod 

för veten-skapliga upptäckter och hur valideras den data som samlas in eller analyseras av vanliga 

medborgare? 

År 2007 genomfördes en workshop på Cornell Lab of Ornithology där strax över 50 forskare 

närvarade (Bonney et al, 2009, s51). Forskarna delade många idéer och erfarenheter med varandra, 

men det var tydligt bland deltagarna att få visste hur projekten skulle utvärderas. Utvärdering var 

den enda kategorin där det nästan inte fanns några förslag. De drog slutsatsen att utveckling av citi-

zen science, validering av insamlad data och strategier för utvärdering av informationsspridning 

runt citizen science skulle var till stor hjälp för området. Eftersom datavalidering har identifierats 

som en av punkter där förståelse om citizen science anses vara viktig blev det fokus för den här 

uppsatsen. 

 

1.2 Verktyget citizen science, fördelar, problem och utmaningar 

Mycket av de verk som står att finna om hur och varför CS används skrivs i fältet ekologi, det är 

värt att hålla det i åtanke, jag har hållit mig till de mest allmängiltiga reglerna och många författare 

försöker göra det samma, men troligen finns det en viss lutning mot ekologi speciellt under den här 

rubriken. 

Silvertown (2009, s467 – 470) identifierar tre huvudsakliga anledningar till att CS har blivit ett 

allt vanligare forskningsverktyg. Den första orsaken är att det genom teknologi är mycket lättare att 

sprida information till potentiellt intresserade, teknologin kan också anpassas till forskningen i fråga 

genom till exempel speciella appar som kunde lära ut vad som skulle göras eller hjälpa till med att 
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spara data enkelt. Den andra orsaken är att CS ger gratis arbetskraft, det går att få mycket mer gjort 

med fler personer som hjälper till. Inte heller kan det vara på något annat vis eftersom att man aldrig 

skulle ha råd att betala för personalstyrka av de skalor som är vanligt inom CS projekt. Slutligen är 

det också en form av vetenskaplig kommunikation, det har blivit allt vanligare för forskningsfonder 

att kräva att allmänheten ska få veta vad forskningen leder till och CS råkar vara ett verktyg som 

inkluderar det direkt i arbetet. I alla fall i teorin borde de inblandade få någon form av insikt i vad 

de är inblandade i. Optimalt kan också engagemang och inspiration skapas bland deltagarna (Cohn, 

2008, s193). De största fördelarna med CS förutom att det gav billig arbetskraft var de stora data-

volymer som kunde samlas in relativt snabbt, det är också möjligt att samla data om stora områden 

eller varierande platser (Dickinson et al. 2010 s166). Nästa stora fördel enligkt Dickinson et al är 

förmågan att kunna samla longitudinell data, många CS projekt speciellt inom ekologi, astronomi 

och geologi samlade data över långa perioder som gör storskaliga förändringar i dataset. Till exem-

pel går det indirekt att se förändringar i klimat över tid baserat på de stora datavolymerna som sam-

lades in om migrationen av de tidigare nämnda sniglarna (Silvertown, 2009, s468). Även Silve-

town identifierade några bra riktlinjer på hur citizen science borde genomföras. Han noterade dock 

att trial and error inlärning, för forskare som är inblandade i CS, fortfarande var det vanligaste sättet 

att lära sig bra praxis (Ibid, s470). Generella principer som gällde var: 

 data collected by the public must be validated in some way; 

 methods of data collection must be well designed and standardized; 

 as many assumptions as possible must be made explicit; 

 it is desirable to have a hypothesis in mind, even if it is only a question like: ‘how is X 

changing’ or ‘how is Y distributed?’ 

 volunteers must receive feedback on their contribution as a reward for participation. 

-Silvertown (2009, s470) 

Det största problemet med CS som identifierats: datapålitlighet (Cohn, 2008, s194-196). Det är 

fortfarande osäkert om citizen scientists kan lära sig samla data på ett pålitligt och korrekt vis. Gen-

erellt verkade det inte svårt att utbilda deltagare, men det går inte att ha för komplexa instruktioner. 

En lösning verkade vara erfarenhets baserade uppgifter, mindre erfarna deltagarna skulle få ta hand 

om lättare uppgifter medans de med mer erfarenhet ska få svårare uppgifter. En annan lösning var 

medehjälpprogam, alltså program som hjälper med att lära ut vad som ska göras och hur det ska gå 

till. Om programmen är tillräckligt enkla att förstå kan man lära ut mycket snabbt. Ett exempel var 

sjundeklassare som skulle identifiera olika arter av grodor med hjälp av en app, med denna app 

kunde de identifiera vissa grodarter med 95 % säkerhet. Mer intressant var att tredjeklassare med 

samma app kunde identifiera grodor med 80 % säkerhet (Cohn, 2008, s195). Problemet verkade 
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alltså mer ha att göra med hur man lär ut snabbt och bra och vilka hjälpmedel som gör att deltagarna 

presterar bättre. 

Dickinson et al (2010, s166-167) nämnde framtida problem som CS kommer att möta och 

behöva lösa, de identifierade fem huvudsakliga kategorier, den första var digital infrastruktur. Den 

digitala infrastrukturen är fortfarande under snabb förändring både från ett mjukvaru- och hård-

varuperspektiv. Viss automatisering antas komma att ske i framtiden, privatpersoner skulle komma 

att ha tillgång till mer avancerad och komplex teknologi. Som skulle förändra förutsättningarna för 

vilken typ av data de kan samla in och hur de skulle kunna göra det. Inom ekologi är det troligt att 

saker som drönare skulle kunna samla in stora mängder data om djur, växter, väder och vind. Hur 

detta ska komma att påverka vad citizen scientists är och hur det skulle gå till kändes helt enkelt inte 

till. 

Nästa punkt var datakvalitet, kvaliteten på data i olika projekt var ganska varierande och det 

skulle behövas bättre metoder för validering och kvalitetskontroll. Inom ekologi var det speciellt 

saker som strategier för att minska rumslig bias. Rumslig bias i det här fallet var den observerade 

egenskapen hos människor att inte undersöka alla områden i naturen likvärdigt, lättillgängliga 

platser undersöktes oftare. Det tredje att man ofta behöver utbilda deltagare i de program man 

använde. Problemet var att det inte fanns några klara protokoll eller strategier för hur sådan 

utbildning skulle gå till. Den fjärde punkten hade med gruppindelning att göra, man undrade vad 

som skulle kunna utgöra den minsta möjliga kollaborativa gruppen. Hur man skulle identifiera alla 

egenskaper för individer i en sådan grupp är inte heller tydligt, ett exempel av en sådan grupp inom 

ekologi skulle vara en trio av en fältbiolog, en geospatial ekologist och en kunnig statistiker. Den 

sista punkten tog upp datasammankoppling mellan annars separata datainsamlings-projekt, det 

skulle vara enormt givande att kunna koppla samman både existerande data och framtida data och 

samla allt på samma plats. Speciellt bra skulle vara med en databas som upp-daterades i realtid 

tillsammans med någon form av sociala interaktionssystem. 

Morzy (2014, s1154-1156) tar upp tre vanliga betänkanden om validering i CS:  

1. Variationen i deltagarnas kompetens. Bara faktumet att man har varierande kompetens från 

deltagarna introducerar en sorts bias i insamlat material. Det är speciellt viktigt att inse att detta inte 

introducerar brus i data vilket gjorde “outlier detection techniques” svåra att använda. Det var 

snarare en systematisk bias som beror på demografi, kompetens och engagemang 

2. Sampling bias. Det är väldigt svårt att verifiera att volontärer hållit sig strikt till de regler de 

givit, speciellt vid periodisk data. Detta kan bero på att deltagare inte är medvetna om möjliga bias 

eller att de trodde att projektet var onödigt stramt i sina regler. En lösning så här långt är att låta 

regler vara lite lösare och förlita sig på mer betrodda deltagare för mer avancerade mätningar. Vilket 

liknar den praxis som Silvertown  (2009, s470) förslog. Bias kunde också komma ifrån variation i 
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datarymden, alltså att data samlats från för heterogena platser eller tider. Ett par exempel skulle 

kunna vara att deltagare samlade in data från naturen bara på morgnar och kvällar men inte på nätter 

och dagar då man har annat för sig, dessutom kanske man inte bestiger det lokala berget för att 

samla in data vilket gav upphov till dataglapp.  

3. Finansiering. CS var extremt kostnadseffektivt. Inte bara hade man gratis arbetskraft, men i 

vissa fall kunde deltagarna också investera i projektet. Men trots det finansierades det på sammavis 

som annan vetenskap och antalet fonder är ganska få. 

CS relation till vetenskaplig kommunikation är inte välförstått än (Brossard D et al, 2005, 

s1117). Det fanns åtminstone en studie som hade visat att CS projekt var bra på att lära ut fakta till 

deltagarna, men mer behövdes göras för att ge deltagarna en insikt i den vetenskapliga metoden. 

Det misstänktes bland annat att den vetenskapliga metoden osynliggjorts för deltagarna och att den 

måste vara en tydligare del av CS projekt om det ska öka deltagarnas förståelse. 

Bilden av CS i vetenskapliga skriverier är positiv, kanske för mycket så. Några oroade sig för 

att det kunde förhindra riktigt kritiskt granskande av CS som vetenskapligt verktyg (Riesch & 

Potter, 2014, s118). Den positiva attityden kan kanske också ge inblanda forskare för stora förhopp-

ningar om de resultat CS kan producera. Andra saker som behövde komma upp i diskussion var att 

inte låta unga forskare inom vissa områden känna sig outsourcade till citizen scientists. Viss försikt-

ighet behövde också iakttas när man tänkte på CS som en källa till gratis arbetskraft, exploatering 

fick inte ske. 

 

1.3 Syfte 

 Syftet är specifikt att undersöka och förstå de valideringsmetoder som används i citizen science 

projekt. För att kunna uppnå syftet måste jag också introducera begreppet citizen science och 

förklara vad det är, hur det ser ut i praktiken, och vad som sägs om det. För att introducera begr-

eppet undersökte jag definitioner av citizen science. Metoden jag kommer att använda för att 

besvara frågan om data validering var fallstudier av några olika citizen science projekt där jag 

kommer ta speciell hänsyn till metodval och hur validiteten i datan diskuterades. Jag undersökte sex 

stycken projekt, de hette eBird, GLOBE, Citclops, Galaxy Zoo, Foldit och Eyewire. Dessa projekt 

delades in i två typer av citizen science, datainsamlingsprojekt och analysprojekt. 
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2 Teoretiskt ramverk 

För att förstå begreppet citizen science(CS) behöver det förklaras och dess historia berättas. Begr-

eppet är som vi kommer att se nyare än själva fenomenet som har en ganska rik historia. Vi behöver 

också förstå vad en citizen scientist är, Oxford English Dictionary definierar citizen science och 

citizen scientists som: 

 

citizen science n. scientific work undertaken by members of the general public, often in 

collaboration with or under the direction of professional scientists and scientific institutions. 

citizen scientist n. (a) a scientist whose work is characterized by a sense of responsibility to 

serve the best interests of the wider community (now rare); (b) a member of the general public 

who engages in scientific work, often in collaboration with or under the direction of 

professional scientists and scientific institutions; an amateur scientist 

 

I definitionen av en citizen scientist var det (b) jag huvudsakligen kommer att utgå ifrån när jag 

skriver om citizen scientists. Det är bra att lägga på minnet att denna definition kommer från den 

engelsk språkiga världen så ordet science i det här fallet syftar på naturvetenskaperna. CS är trots 

denna definition ett något flyktigt begrepp, det talades om på olika vis i olika sammanhang och 

verkar inkludera många olika former av bidrag till vetenskaperna. Det verkar också som om begr-

eppet var nära besläktat med begreppet crowdsourcing som beskrivits tidigare. Det fanns av allt jag 

kan avgöra inget officiellt eller ens föreslaget svenskt ord för fenomenet CS. Om jag ska föreslå ett 

ord för citizen science skulle det vara den intuitiva översättningen medborgarvetenskap eller det 

kortare ordet folkvetenskap. Crowdsourcing översätts ibland till tänktalko på svenska, det 

härstammar från det finlandssvenska begreppet talko som betyder ’frivilligt, oavlönat lagarbete’ 

(Institutet för språk och folkminnen, 2016). Med det i åtanke kanske vetenskapstalko eller 

talkovetenskap kan vara godtagbara översättningar.  

 Den vetenskap som använder sig mest av citizen science är ekologi, men det var också ganska 

stort inom arkeologi, astronomi och naturhistoria (Silvertown, 2009, s467). Även ur ett historiskt 

perspektiv var CS speciellt intressant för området ekologi. 

 

2.1 Historia 

Eftersom CS definieras som vetenskap som görs av medborgare blir det ganska snabbt tydligt att 

dess historia egentligen är mycket gammal, faktiskt lika gammal som den moderna vetenskapen 
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självt (Silvertown, 2009, s467). Vanligt var att vetenskap gjordes av vanliga medborgare långt innan 

det blev ett yrke, ett exempel var Charles Darwin som seglade med kaptenen Robert FitzRoy för att 

göra sina observationer av naturen. Något som han inte fick betalt för att göra. Även större data-

insamlingar av medborgare är ett ganska gammalt fenomen. År 1900 skapades projektet the 

Christmas Bird Count som alternativ till fågeljaktstävlingar av Frank Chapman vid the American 

Museum of Natural History (Dickinson, 2010, s.150; Silvertown, 2009, s468). Ett ännu äldre 

exempel av datainsamling som idag skulle klassas som CS var en studie av fåglars migration i 

Finland som startades redan 1749 av professorn Johannes Leche och har pågått med vissa avbrott 

ända till idag (Greenwood, 2007, s79). 

Vetenskapen eller i alla fall tidiga former av vetenskap sträcker sig tillbaka till åtminstone 

Mesopotamien och den forntida Egypten (Grant, 1997, s105). Om det fanns människor då som 

gjorde observationer av naturen utan att ha det som yrke, skulle det inte vara alltför långsökt att 

säga att grundläggande former av CS har funnits lika länge som grundläggande former av 

vetenskap. 

I modern tid har CS tagit fart genom de IKT förändringar gjorts och som gemensamt kallas för 

Web 2.0 (Nascimento et al, 2014, s48; Morzy, 2014, s1160-1161). Med dessa teknologiska för-

ändringar har vetenskapliga projekt, som annars skulle tvekat till att använda otränade medborgare 

öppnats upp, IKT drev på utvecklingen av CS men även billig internetåtkomst, smartphones, låg-

kostnadssensorer, digital kultur och högre läsförmåga ökade utvecklingen inom området. National 

Aeronautics and space Administration (NASA) har nu CS sidor på sin hemsida och tidskriften 

Nature och Scientific American har dedikerat sektioner till CS. 

 

2.2 Typer av Citizen Science  

Nascimento, Pererira & Ghezzi (2014, s14 & s30) delar in CS i fyra typer baserat på vad deltagarna 

gjorde i projektet. Den första typen är Collectors, alltså individer som samlar in data. Ofta i stora 

volymer över lång tid och över stora områden, med andra ord den typ av citizen scientists som är 

vanligast inom ekologi. Den andra typen var Resource providers, som bidrar passivt till projekt 

genom till exempel datorkraft. Tredje typen Analysts tittade igenom eller analyserar stora data-

mängder, värt att minnas är att Analysts inte bestämmer metodval eller bestämmer hur en fråga 

skulle ramas in. 

Den fjärde typen diskuteras i ett annat ljus då den är den mest komplexa (Ibid s30- 42). Do-it-

yourself science eller bara DIY science. De är i huvudsak ickespecialister, amatörer och hemafixare 

som gör vetenskapliga projekt utanför de konventionella labratorie- och akademimiljöerna. De kan 

dirigeras av större professionella vetenskapsprojekt eller vara startade på eget bevåg. De kan arbeta 
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ensamma, i grupper, över nätet eller genom egna etablerade fysiska platser. De anses vara en del av 

the Maker movement eftersom det tenderade att vara tekniskt eller kräva mer avancerad utrustning. 

Det kunde vara vetenskap i hemmet eller i grannskapet. Darwin som tidigare nämnts skulle kunna 

klassas som denna typ av citizen scientist, eftersom hans upptäckter var av eget intresse. 

För att Nascimento et als typologi ska vara mer jämförbart med de andra typologierna jag 

kommer att presentera är det lättare att se på typerna från själva CS projektens håll istället för 

deltagarnas håll. I övrigt använder jag samma kriterier: Collectors skulle då ingå i Colletion projects 

alltså datainsammlingsprojekt, Resource providers i Resource reciver projects, resursmottagar-

projekt. Analysts skulle vara i Analysis projects, analysprojekt. DIY science skulle kunna översättas 

till Gör-Det-Själv vetenskap(GDS-vetenskap) men för att inte skapa mer förkortningar än 

nödvändigt översätter jag inte detta begrepp i de fall de återkommer. I denna uppsats undersöks 

endast datainsamlingsprojekt och analysprojekt enligt denna typologi.  

Morzy (2014, s1148-1151) har en lite annan syn än Nascimento et al på vilka klasser CS 

projekt kan delas in i, han delar in CS projekt efter de delar av den vetenskapliga modellen del-

tagarna tar del av eller är involverade i. Hans typologi exkluderar projekt som har ett passivt 

deltagande som de ovan nämnda resursmottagarprojekten. Han exkluderar också undersökningar 

som enkätstudier där deltagare bidrar med data genom att fylla i personlig data. Han illustrerade 

uppdelningen på följande vis: 

 

 

Figur 1 Morzys(2014, s1151) Typologi av CS projekt 
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Contributory är projekt där amatörer är involverade i datainsamling och/eller dataanalys. Han 

slår alltså samman analysprojekt och datainsamlingsprojekt till en kategori. Collaborative är projekt 

där amatörer inte bara samlar in och analyserar data utan också bidrar med feedback som kan an-

vändas för att designa studien i fråga. De kan också vara inblandade i att dra slutsatser och tolka 

data. Co-created är projekt där medborgare är inblandade i alla steg av den vetenskapliga processen. 

Jag översätter Contributory till Bidragande, Collaborative till Kollaborativa och Co-created till 

Medskapande.  

Wiggins och Crowson (2011, s1-8) skapade en tredje typologi av CS på ett annat vis. Genom 

en analys av ett stort dataset av olika CS projekt utvecklade de induktivt en modell som gav dem 

fem typer av CS projekt. Typerna var Action, Conservation, Investigation, Virtual och Education. 

För att komma fram till dessa fem typologier undersökte de 80 stycken olika aspekter av de projekt 

de hade i sitt dataset. Några exempel av dessa aspekter är, projektens ålder, disciplintillhörighet, 

deltagarförvaltande, typ av uppgifter, kommunikationsverktyg, deltagaruppgifter, projektägare med 

mera.  

Action CS projekt är ofta ganska lokala och startas ofta av medborgare själva snarare än av 

professionella forskare (Ibid). Professionella forskare kommer snarare in som konsulter eller 

samarbetspartners. Wiggins och Crowston ger ett exempel av ett projekt som syftade till att bevara 

en lokal bäck i Pennsylvania som arketyp av denna typ av projekt. Projektet var en politisk aktion 

mot iden att bygga et elkraftverk på platsen. Naturvårdsforskare blev inblandade i processen och 

slutändan bildades gruppen Sherman’s Creek Consevation Association som hjälpte till med  natur-

vårdsutbildning i området. Dessa typer av projekt kräver ofta också mer vetenskaplig kunskap hos 

deltagarna än andra former av CS projekt. Dessa projekts genererade data blir sällan en del av 

vetenskapliga publikationer. Det är ofta en slags gräsrots rörelse som lyckas lokalt men sällan 

expanderar till större geografiska områden.  

Conservation projekt används huvudsakligen inom ekologi och påminner i stora drag om 

Action projekt men startas ofta av regeringar och leds av forskare (Ibid). De har ofta starkt fokus på 

naturresursförvaltning men till skillnad från Action projekten är de ofta inte fokuserade på att ta 

fram hållbarhets mått. Deras mål är ofta att generera data för resursförvaltning och beslutsfattande, 

men också för att skapa medvetenhet bland deltagarna. Projekt av denna sort är ofta planerade att 

ske över längre tidsperioder.  

Investigation projekt har vetenskapliga mål som involverar att samla in data från eller 

undersöka den fysiska miljön (Ibid). Det finns vanligen ett outtalat utbildningssyfte och är ofta 

fokuserat på biologisk forskning. Ett exempel kan vara att studera pollineringen hos olika arter av 

blommor. Dessa projekt organiseras oftast av akademiker och kan vara både storskaliga och små-
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skaliga, de hanteras genom digitala medier. När projekten är av större skala stöter de ofta på finan-

siella problem och det är vanligt att de tar emot donationer, har olika insamlingar och fundraisers.  

Virtual projekt är som namnet föreslår helt virtuella, de förmedlas helt och hållet genom olika 

digitala medier (Wiggins och Crowson, 2011, s1-8). Deras största skillnad i jämförelse med 

Investigation projekten är att deltagarens fysiska plats inte spelar någon roll, i mångt och mycket är 

de annars ganska lika. De organiseras alltid av akademiker, och finansieras uteslutande genom 

forskningsmedel. De har sällan något givet slutdatum vilket föreslår att de ska fortsätta tills 

forskningsmedlen tar slut. Dessa projekt är ofta väldigt stora och tenderar att vara internationella, 

vilket tillåter replikering som valideringsmetod. Genom upprepade observationer av samma ting 

från flera olika användare och för varje undersökt fenomen kan lättare försäkra sig om att de är 

korrekta. Ett exempel på denna typ av projekt är Planetary Hunters, ett projekt där deltagare fick 

identifiera variationer i ljuskurvor hos stjärnor för att avgöra om det fanns en eller flera planeter 

runt dem eller ej (Fischer et al, 2012, s2901).  

Den sista sortens projekt är Education projekt (Wiggins och Crowson, 2011, s7-8). Dessa 

projekt har utbildning som förstahandsmål, detta kan ske både formellt och informellt. De har ofta 

ett fokus på barn och ungdomar och samarbetar vanligen med skolor. Ett exempel av ett projekt som 

föll inom denna kategori var Fossil Finders där lärare, elever och forskare från paleontologiska 

forskningsinstitutionen i Ithaca New York tillsammans undersökte fossiler. Fossilerna undersöktes 

genom workshops och genom lektioner. Vid användningen av digitala medier är de oftast anpassade 

för barn och unga vilket inte gäller för andra typer av projekt.  

 

2.2.1 Sammanfattning av typologier 

Jag presenterade tre typologier, en gjord av Nascimento et al (2014, s14 & 30-42) en av Morzy 

(2014, s1148-1151) och den sista av Wiggins och Crowson (2011, s1-8). Nascimento et al (2014, 

s14 & 30-42) delade in CS i fyra typer baserat på vad deltagarna i projekten gjorde. Jag översatte 

dem till resursmottagarprojekt, datainsamlingsprojekt, analysprojekt och DIY science. Morzy 

(2014, s1148-1151) delade också in CS i fyra typer, men baserade sin indelning på vilken del av den 

vetenskapliga modellen deltagarna deltog i. Dessa översatte jag till bidragande, kollaborativa och 

medskapande. Sist delade Wiggins och Crowson (2011, s1-8) in CS i fem kategorier baserat på en 

induktiv analys av data från flera projekt. Dessa var Action, Conservation, Investigation, Virtual och 

Education. I vissa typologier inkluderades saker som exkluderades i andra och en del av de olika 

typerna överlappar med typer från andra typologier.  

Det finns för mina motiv fördelar i alla sätten att dela in CS i olika typer av projekt, likt 

Nascimento et el tycker jag att det finns en poäng i att hålla isär det som Morzys kallade bidragande 

i datainsamlings och analyseringsprojekt. Detta för att analysprojekt och datainsamlingsprojekt har 
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olika metodöverväganden och framförallt olika datavalidering. Likt Morzy är jag personligen 

tveksam till att inkludera resursmottagarprojekt i CS, men dessa projekt har många gånger klassats 

som CS så de är omöjliga att exkludera från begreppet och det går inte att undvika att tala om dem i 

sammanhanget CS. Wiggins och Crowstons (2011, s1-8) typologier hjälper till med att ytterligare 

förstå projektens utgångspunkter, jag använder inte deras typologi för att dela in projekten jag 

undersökte direkt, men de ger en liten twist på projekten som är relevant för diskussionen.  

Enkätstudier är för övrigt ett speciellt intressant fall. Som vi redan vet är datainsamling från 

medborgare väldigt tätt förknippat med CS, trots detta är enkätstudier inte klassade som CS. Ur ett 

definitionsperspektiv är det svårare att exkludera det. Om datainsamlingsprojekt bör klassas som en 

integral del av CS men enkätstudier exkluderas så blir det tydligt att all typ av datainsamling av 

medborgare i vetenskapens namn inte är CS. Jag misstänker att detta är förknippat med den 

engelska termen science som nämndes tidigare, men för uppsatsens syfte finns inte mycket att vinna 

på att fördjupa sig i den diskussionen mer än så även om den är intressant. 

Som vi nu vet är det inte nödvändigt för CS projekt att medieras genom IKT men förmedlingen 

har ökat ordentligt sedan dessa teknologier introducerades. Denna uppsats har ett fokus på projekt 

som på ett eller annat vis är kopplade till IKT. Det är tydligt från de texter som behandlar CS olika 

typologier att det inte än fanns en färdig överenskommen idé om hur CS ska delas upp och olika 

system var fortfarande under utvecklig. 

 

2.3 Konkreta exempel av typologierna 

För att göra dessa typologier tydligare tänkte jag ägna lite tid åt att beskriva ett projekt av de 

tydligaste typerna. Jag håller mig till de typologier beskrivna av Nascimento et al (2014, s14 & 30-

42) och Morzy (2014, s1148-1151) huvudsakligen eftersom att Wiggins och Crowstons(2011, s1-8) 

typologi redan presenterats ganska utförligt. Som sagt kommer jag att hålla isär Morzys bidragande 

projekt till Nascimento et al datainsamlings och analysprojekt. Detta kapitel ger alltså en helhets 

överblick av de mest varierande formerna av CS för att ge en slutgiltig förståelse för begreppet 

innanför ramarna av denna uppsats. Uppsatsens fokus kommer bara vara på två av typerna: 

datainsamlings- och analysprojekt, men efter detta kapitel är begreppet CS färdigpresenterat. 

 

2.3.1 Resursmottagarprojekt 

Trots att jag likt Morzy är tveksam till att inkludera resursmottagarprojekt i CS är det tydligt att de i 

många sammanhang ändå kallas CS, därför finns det ändå en poäng i att introducera projekttypen 

närmare. Denna typ identifieras av Nascimento et al (2014, s14). Ett bra exempel av denna form av 

CS är CERN Public Computing Challenge 2015, som var ett kort projekt som pågick första 



13 

 

november till första december år 2015 (CERN Public Computing Challenge 2015, 2016). Projektet 

gick ut på att intresserade kunde låna ut sin extra datorkraft till CERN och på så vis hjälpa till med 

att simulera partikelkollesioner. Dessa simulationer skulle sedan jämföras med de faktiska resultaten 

från bland annat CERNs Large Hadron Collider(LHC). Det andra målet med projektet vara att testa 

distributionen av den typ av program som krävdes och för att se om schemaläggning via dessa 

program skulle fungera bra. De flesta resursmottagarprojekt saknar helt interaktivitet vilket till stor 

del gällde för detta projekt också. Det ända deltagaren behövde göra var att installera ett program på 

sin dator och välja hur mycket datorkraft programmet fick använda, sedan skött det sig självt. Det 

fanns dock lite interaktivitet i detta fall då deltagare också uppmanades att hjälpa till med att forma 

communities och sociala nätverk. Målet med detta var att försöka skapa bättre könsfördelning mot 

tidigare års liknande projekt. Statistiken som presenterades visade att det tyvärr inte lyckades så bra, 

bara 14,2% av deltagarna hade identifierat sig som kvinnor. Totalt deltog 9182 människor var av det 

största antalet deltagare kom från USA, 2253 st. Landet med flest deltagare i Europa var England 

som med 718 deltagare, totalt hade Europa ungefär lika många deltagare som USA. Även Indien 

bidrog med ganska många deltagare, 461 stycken.  

 

2.3.2 Datainsamlingsprojekt 

Denna typ av CS identifierades också av Nascimento et al (2014, s14). The Evolution MegaLab är 

ett Europeiskt CS projekt som till minne av Charles Darwin uppmanade till datainsamling om olika 

djurarter, ett exempel är insamlingen av om data av snigelarterna Cepaea nemoralis och C. Hor-

tensis (Silvertown, 2009, s468). Dessa sniglar valdes just för att den genetiska basen för för-

ändringar på mönstren på deras skal är mycket välförstådd. De är också vanliga, ofarliga och lätta 

att känna igen. Man har vetat sedan 1970-talet att de största faktorerna som påverkar sniglarnas 

evolution är hur bra mönstret på deras skal kamouflerade dem från fåglar i den lokala omgivningen. 

Den andra viktiga faktorn är att sniglar med ljusare skal inte överhettar lika fort och klarar sig bättre 

i sydligare breddgrader än sniglar med mörkare skal. Syftet med projektet är att ta reda på om 

förändringar i deras mönster har skett på grund av minskningen av en viss typ av rovfågel och om 

de ljusare skalen blivit vanligare längre norrut mot tidigare på grund av klimatförändringar. 

Deltagarna utbildas med hjälp av korta quizes och deras tid och plats för given observation skull 

markeras ut på googlemaps. 

Ett svenskt exempel på datainsamlingsprojekt är artportalen, det är en webbplats som 

utvecklats och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet och norska Artdatabanken 

(Artdatabanken, 2015). Vem som helst kan rapportera arter man har sett av Sveriges växter djur och 

svampar. I skrivande stund fanns strax över 40 miljoner fynduppgifter. Majoriteten av rapportörer 

består av amatörer, men även forskare och naturvårdstjänstemän rapporterar in uppgifter. De bidrar 
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med ökat intresse för olika arter och ökar deltagarnas förståelse för naturen, alltså man har en 

folkbildningsroll. 

 

2.3.3 Analysprojekt 

Även denna typ identifierades av Nascimento et al (2014, s14), Morzy (2014, s1148-1151) slog 

samman detta med datainsamlingsprojet till bidragande projekt. Planetary Hunters är bra exempel 

av typen analysprojekt, det är tillgängligt via det större föräldraprojektet Zooniverse. Planetary 

Hunters går ut på att identifiera potentiella planetkandidater runt stjärnor som rymdteleskopet 

Kepler observerar (Fischer et al, 2012, s2901). Kepler övervakar mer än 150 000 stjärnor. För att 

hitta planeter letar man efter periodiska dopp i ljusstyrka hos stjärnorna vilket är indikativt av att 

stjärnan hade en eller flera planeter. För att göra observationerna tydligare producerades diagram av 

stjärnornas ljusstyrka över tid som kallades ljuskurvor. Den mänskliga hjärnan anses vara väldigt 

bra på mönsterigenkänning, men det skulle inte vara rimligt att för en eller ett fåtal individer att titta 

igenom 150 000 ljuskurvor efter mönster, och algoritmer har haft svårigheter att tolka datan 

eftersom den kan vara ganska brusig. Därför var crowdsourcing en lockande metod. Dataanalys av 

människor i astronomi var i sig självt inte speciellt nytt, i början av 1900-talet hade välutbildade 

kvinnor på Harvard som jobb att räkna stjärnor (Mack, 1990, s98-99). Dessa kvinnor kallades 

computers, de var förvisso inte citizen scientists eftersom de fick betalt för sitt arbete men de ut-

gjorde ett tydligt exempel på hur metoden inte var så speciellt ny. En av dem, Annie Jump Cannon, 

skapade under sin tid som computer på Harvard det än idag använda spektrala klassifikations-

systemet för stjärnor: O, B, A, F, G, K & M. 

Klassificeringen i Planetary Hunters sker i tre steg, först får deltagaren se en ljuskurva och får 

frågan om kurvan har variation i sig eller om den är ”tyst” (Fischer et al, 2012, s2901-2903). 

Därefter får deltagaren frågan om det finns några övergångsmönster, alltså återkommande svaga 

periodiska dopp i ljusstyrka som föreslår en planets övergång över stjärnan. Deltagaren kan zooma 

in på kurvan för att studera den närmare och markera ut med musen de områden som tycks stämma 

överens med ett övergångsmönster. Deltagaren kan därefter favoritmarkera grafen för att komma 

tillbaka till den senare eller gå ut på projektets diskussionssida. Med hjälp av dataanalyserna gjord 

av Planetary Hunters deltagare hade man identifierat åtminstone 2 väldigt starka plantkandidater 

runt de något oromantiskt döpta stjärnorna KIC 10905746 och KIC 6185331. 

Det visade sig att dessa planetkandidater markerats av algoritmer tidigare men sedan förkastats 

av dem, vilket visade värdet i att använda människor i stället eftersom de fångade upp de svagare 

indikationerna på planetkandidater (ibid, s2909-2911). Forskarna ansåg att användandet av del-

tagare var en mycket bra metod för initial identifiering av planetkandidater, även om mer avan-

cerade metoder behöver användas för att sålla bland de förslag som genererats av deltagarna. 
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2.3.4 Kollaborativa 

Denna typ av CS identifierades av Morzy (2014, s1148-1151). Sismondo tar upp ett lämpligt 

exempel från en serie verk av forskarna Michel Callon och Vololona Rabeharisoa (Sismondo, 2010, 

s187). De beskriver den franska associationen för patienter med muskel dystrofi. Associationen 

växte från en liten grupp patienter och deras föräldrar, allt eftersom associationen blev större blev 

den också mer inblandad i forskningen om sjukdomen. Patienterna gick från att vara forsknings 

subjekt till att direkt observera sitt eget tillstånd, och efter en väldigt lyckad insamling lyckades de 

stödja forskningen om sin egen sjukdom och skapa medvetenhet om den. 

 

2.3.5 Medskapade 

Även denna typ av CS identifierades av Morzy (2014, s1148-1151).  Science shops var det 

vanligaste exemplet av medskapad CS, det var en vetenskaplig modell som började i Nederländerna 

på 70-talet (Leydesdorff & Ward, 2005, s355). Science shops i sig själva var enheter som genom-

förde forskning för civil- eller lokal befolkning (Living knowledge, 2016). 

En av dessa projekt var ett danskt projekt med studenter som testade vattenkvaliteten i dammar 

i förorter där det klagats på stanker som kom från dessa (Leydesdorff & Ward, 2005, s353). De det 

sedan bidrog med var förslag på lösningar till den drabbade kommunen i fråga. Kommunen själv 

saknade både resurser och kunskapen som krävdes för att lösa problemet utan hjälp från dessa 

studenter. Science shops är vetenskap för medborgare framröstat av medborgare men genomfört av 

kunniga. 

 

2.3.6 DIY Science 

Denna CS typ identifierades av Nascimento et al (2014, 30-42). Det exempel de ger av DIY science 

var Glowing plant, ett projekt som finansierades genom kickstarter med strax över 48 000 dollar 

(Glowing plant, 2016). Målet med projektet vara att kopiera generna från som får lysmaskar att 

glöda till växter i ett försök att skapa en slags naturvänlig nattlampa. Redan 1986 skapades den 

första bioluma plantan genom genetisk modifikation som fick den att producera luciferin, det ämne 

som får just lysmaskar att glöda, men det krävdes en exponeringstid på 8 timmar för att avgöra att 

den glödde till att börja med. År 2010 forskarlaget iGem vid Cambridge universitet en genmodi-

fierad bakterie kallad eGlowli som lyste strakt nog för att kunna läsa vid i mörker. De föreslog att 

denna typ av genetiska modifiering kunde användas för att skapa träd som kunde lysa upp gator på 

nätterna. Inspirerad av den idén bildades projektet Glowing plant. 
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För de som backade upp projektet erbjöds ett antal olika saker baserat på hur mycket man 

bidrog med (Kickstarter, 2016). Med ett av erbjudandena fick deltagaren hem ett maker kit som 

innehöll  alla nödvändiga verktyg för att genetiskt modifiera en valfri växt till en glödande växt. Det 

följde också med steg för steg instruktionsmanual. I kittet ingick färdig modifierad DNA. Agro-

bakterier som innehöll dessa modifierade sekvenser och kunde överföra dem till växter, petridiskar, 

frön från den växt forskarna använde mest, Arabidopsis thaliana, en liten kruka med jord och 

närnigslösning. Med detta kunde vemsomhelst arbeta med en enkel form av syntetisk biologi i det 

egna hemmet. De fördelar som växterna skulle ha över lampor var att de inte använde elektricitet, 

på så vis inte bidrog till växthuseffekten. Viss kontrovers över spridningen syntetiska organismer 

ska ha skett runt projektet men skaparna försäkrade att processen och de resulterande växterna både 

var lagliga och säkra (Nascimento et al, 2014, s46; Kickstarter, 2016). Jag tror att Nascimento et al 

nämnde detta projekt som ett exempel av DIY science eftersom det gav möjligheten att genomföra 

avancerad biokemi i det egna hemmet utan att vara en expert, projektets skapare var definitivt inte 

DIY scientists då de arbetade professionellt. 
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2.4 Tidigare forskning 

Forskning om CS är av vad jag kunnat avgöra ungefär lika nytt som själva begreppet, alltså 

ungre än fenomenet som visat sig vara ganska gammalt. Detta betyder att det inte finns så väldigt 

mycket studiematerial om CS, speciellt gällande dess valideringsformer. Som exempel finns ett verk 

av Wiggins et al (2011, s14) som identifierar 18 stycken vanliga valideringsmetoder inom citizen 

science.  

Figur 2 De 18 valideringsmetoderna identifierade och rekommenderade av Wiggins et al (2011, s18). 

 

På grund av den varierande kunskapen och erfarenheten hos deltagare i CS projekt anses det att det 

går att ställa frågor om validiteten på den data som samlas in av deltagare i CS projekt. Det går 

också att ställa frågor om validiteten i själva metoden att använda medborgare till vetenskapliga 

projekt. Datan som analyserats eller samlats in av medborgare behöver som all data ha en viss 

kvalitet, alltså kunna fylla den funktion den skapas för. För att kunna undersöka kvaliteten på datan 

ser man ofta till hur komplett, hur korrekt och hur precis den är. Exempelvis om man vill ha en 

överblick av fjärilsfärger och börjar samla in data om färgen på fjärilar vill man inte ta med onödig 
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information som färgen på andra insekter. Om man vill ha hög precision i datan måste många färger 

snarare än få räknas. Detta bör valideras tillsammans med korrektheten i datan för att veta om data 

faktiskt kan fylla syftet att ge en överblick av fjärilsfärger.   

För att kunna ta reda på hur validering gick till i CS projekt gjorde Wiggins et al (2011, s15) 

enkätstudie med 57 frågor som skickades till olika CS projektansvariga (Ibid, s15). Projekten hade 

identifierats via mailinglistor och hemsidan scienceforcitizens.net, disciplinär variation efter-

strävades. Totalt 840 ansvariga kontaktades från 280 projekt. 63 av enkäterna besvarades. Svaren 

kom mest från små till mellanstora projekt vilket gjorde att datan blev mest representativ för de 

grupperna, men tidigare studier föreslog att det kunde vara representativt för CS projekt som helhet.  

Baserat på resultaten Wiggins et al (2011, s16-19) fick från enkäterna och några korta 

intervjuer identifierades de 18 stycken vanliga valideringsmekanismerna i Figur 2. Många 

valideringsmetoder används för att rätta till fel som uppstår i automatiska protokoll som används för 

att sortera eller analysera datan. 77% av alla projekt hade expertöversikt som metod och 40% 

använde fotografier, 75% av alla projekt använde mer än en valideringsmetod. Valideringarna 

fokuserade i huvudsak på deltagarna, protokollen  och själva datan. De visade sig att många av 

enkätdeltagarna oroade sig mycket mer över bristen på expertis bland deltagare än bristen på 

analysmetoder som var lämpliga för den typ av data som genereras i CS projekt. De 18 validerings-

metoderna ansågs inte vara en uttömmande beskrivning av alla valideringsmetoder som fanns i CS 

och metoder för att utvärdera effektiviteten i valideringen av data visade sig behövas. 

Datavalideringsmetoder behövde också dokumenteras mer noggrant än de tenderade att göras så att 

de skulle kunna kopieras och kritiseras korrekt. 

Bonter och Cooper (2012, s305-306) konstaterar att datakvalitet ärr ett problem som behöver 

redas ut i CS. Ett vanligt fel är att data validerades ganska långt efter att den tagits in vilket 

försämrar möjligheter att följa upp potentiellt felaktig data. De presenterade ett automatiserat 

filtreringssystem från projektet FeederWatch som användes för validering av inlämnad data. I 

FeederWatch skickade deltagare in information om vilka fåglar de såg äta ur deras utsatta 

fågelmatare (Project FeederWatch, 2015). Filtret tillät bara observationer av regioners kända 

fågelarter att skickas in (Bonter & Cooper, 2012, s305-306). Filtret räknade med fåglar som 

utgjorde 4% eller mer av historiska dokuments observationer var kända arter. Systemet är bra på att 

upptäcka potentiellt inkorrekta observationer men har sin svaghet i att den fortfarande inte kan 

identifiera falska rapporter som såg sannolika ut. Därför var ett verktyg med den förmågan något 

som behövde utvecklas. En version av ett sådant valideringsverktyg under utveckling är ett spel 

som användes för att bedöma individens förmåga att korrekt identifiera arter (Bonter & Cooper, 

2012, s305-306). Baserat på observationer deltagare gjorde i spelet kunde man se styrkor och 
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svagheter i individens förmåga att identifiera typer av fåglar, mängder av fåglar och annat. Det 

kunde också användas för att se deltagarnas förmåga att identifiera fåglar förbättrades över tid. 

Det fanns en del till forskning som fokuserade på en specifik valideringslösning , de flesta hade 

likt projekt FeederWatch sin utgångspunkt i ett specifikt projekt och försökte identifiera allmän-

giltiga regler för projektets validering som kunde tänkas användas på andra liknande projekt. Det 

skulle kunna kallas ett slags bottom up närmande. Wiggins et als (2011, s14-19) närmande var det 

ända top down närmandet jag identifierade som samlade data från olika projekt och därifrån 

försökte de dra slutsatser. Allt som allt såg det ut som om validerings metoder inom CS var ett 

växande forskningsområde men det verkade fortfarande vara i ett begynnande stadie. Jag drog dessa 

slutsatser baserat på vad jag kunde finna via Web of Science, Google Scohlar och genom att följa 

referenser mellan identifierade verk. 
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3 Metod 

Den metod jag har använt för att studera CS projekts valideringsmetoder var 6 stycken fallstudier, 3 

stycken från typen datainsamlingsprojekt och 3 stycken från typen analysprojekt. Analys- och 

datainsamlingsprojekt valdes för att de var de vanligaste eller i alla fall de mest omskrivna formerna 

av CS. Fallstudier var en lämplig metod för att ge en simpel övergripande bild av de 

valideringsmetoder som användes inom dessa projektgrupper. 

Baserat på den defenition jag hade av de två olika projekttyperna valde jag ut projekt från den 

lista av CS projekt som ges av Nascimento et al (2014, s14-25). De hade sammanställt sin lista från 

internetsökningar gjorda i oktober 2014, deras mål var att ge en varierad lista av CS projekt från 

många olika vetenskapliga discipliner. De valde ut projekten bland det tusentals träffar de hade 

baserat på kriterier som vetenskapligt fält, hur mycket inverkan deltagare hade i projektet, invol-

verade institutioner som NASA och CERN samt hur gamla projekten var. Galaxy Zoo är undantaget 

bland de projekt jag valt att titta på, Nascimento et al inkluderade inte den specifikt i listan man har 

med dess större föräldraprojekt Zooniverse. Det var för mina syften mer lämpligt att undersöka 

valideringen i ett enskilt projekt så som Galaxy Zoo snarare än alla de varierande validerings-

metoder som ingick i de olika Zooniverse projekten. Jag gjorde mina val baserat på viljan av att ge 

en varierad bild och representativ bild av datainsamlingsprojekt och analysprojekt. Jag tror att jag 

inte fullt uppnår en varierad bild av CS projekt eftersom att alla av de valda projekten är stora och 

internationella, vilket minskar möjligheten att dra pålitliga slutsatser om små lokala projekt. Jag tror 

där emot att bilden jag ger innehåller bra representation av olika discipliner då de i mycket liten 

utsträckning täcker samma områden. Det följer också av det lilla urvalet att bilden av olika CS 

projekt som helhet fortfarande förblir något begränsad, men det förhindrar inte att vissa slutsatser 

om validering kan dras. 

Inom typen datainsamlings projekt valde jag de tre följande projekten: GLOBE at Night, eBird 

och Citclops. Projektet eBird var av de valda projekten den mest tydligt kopplade till de 

traditionella ekologiprojekten.  

Det var också just för att det var ett så typiskt ekologiskt projekt som jag valde ut det. eBird var 

i enkelhet ett projekt som gick ut på att deltagare noterade information om var och när de såg vissa 

fågelarter (eBird, 2015). Räknande av olika arter av djur eller växter är vanliga CS projekt, men 

eBird var det enda projektet i denna undersökning som hade arträkning som fokus. För att ge en 

känsla av projekt som var lösare kopplat till ekologi valdes GLOBE at Night, ett projekt vars 

uppgift var att kartlägga ljusföroreningar av himlen på olika platser i världen. Den har fortfarande 

en viss ekologisk koppling då ljusföroreningar anses vara en av de större mänskliga inverkningarna 

på naturen (Globe at Night, 2015). Projektet hade störst koppling till astronomi då observationerna 
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som gjordes var av stjärnor. Citclops hade också likt de flesta datainsamlingsprojekt en koppling till 

ekologi och fokuserade på att mäta tre visuella egenskaper hos vatten (Citclops, 2015). Även detta 

projekt valdes för att det var lösare kopplat till ekologi och för att ge en bredare bild av de typer av 

projekt och valideringsmetoder som finns inom CS. Projektet hade av allt att döma kopplingar till 

marinbiolog  och geologi. 

För analysprojekten valdes Galaxy Zoo, Eyewire och Foldit. Galaxy Zoo var en av de största 

och mest lyckade CS projekten som gjorts (Galaxy Zoo, 2015). Det var också grunden till att 

Zooniverse blev till. Av det jag förstått om de andra projekten via Zooniverse följer de dessutom 

liknande deltagarmetoder och valideringsmetoder som Galaxy Zoo projektet. Vilket gör Galaxy Zoo 

ganska representativt för Zooniverse projekten som helhet. Galaxys Zoo var ett projekt där del-

tagare klassificerade galaxtyper via bilder, projektet föll inom disciplinen astronomi. Foldit var ett 

CS projekt inom genetik som gick ut på att deltagare spelade ett spel vars mål var att producera 

korrekt vikta proteinkedjor (Cooper et al. 2010, s756-759). Foldit valdes för att dess metoder skilde 

sig mycket från Galaxy Zoos och därmed troligen även skilde sig mycket i hur den validerade sina 

analyser. EyeWire valdes av liknande skäl, likt Foldit använde EyeWire spelifiering för att locka till 

sig deltagare. Spelifiering i dessa fall innebär att gör interaktionen med projekten mer likt ett spel än 

en faktisk analys utan att reducera deltagarens förmåga att genomföra nämnd analys. Deltagarna 

skulle i EyeWires spel försöka kartlägga neurala vägar som nerver tog i ögat på en mus (Kim 2014, 

s334-335). Både EyeWire och Foldit använde spelifiering som metod för att involvera deltagare, 

detta ska inte misstolkas som att det var den vanligaste metoden för att involvera deltagare i 

analysprojekt. 

Det bör igen nämnas att alla projekt jag valt att undersöka är internationella i sin räckvidd. 

Detta gjorde att slutsatserna som drogs om deras valideringsmetoder inte i alla fall skulle vara 

överförbara på minde projekt. Alla av projekten tog också in sin data eller sina analyser via internet 

vilket gjorde denna uppsats mer relevant för projekt som organiserade deltagare elektroniskt eller 

samlade in data över nätet. Det går att anta att dessa resultat fortfarande gällde även för mindre 

projekt om de sköts över nätet eller täckter en större geografisk yta.  

Efter att ha valt ut projekt sökte jag information om dem på deras respektive hemsidor och 

genom Google och Web of Science. De flesta av de olika projekten hänvisade via sina hemsidor till 

de vetenskapliga publikationer som projektet lett till, jag ville givetvis också undersöka vad pro-

jektet lett till och hur det gått till. Foldit, Galaxy Zoo och Citclops hade väldigt många veten-

skapliga publikationer associerade med dem, baserat på publikationernas abstrakt bedömde jag om 

de skulle hjälpa mig ge en bra överblick av projektet eller ej. På så vis valde jag ut ett rimligt antal 

publikationer att studera för varje projekt. 
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4 Resultat 

Nedan kommer jag att presentera alla fallstudier jag har genomfört och vad jag hittat om dem. Först 

kommer jag att presentera datainsamlingsprojekten Globe at Night, eBird och Citclops. Därefter 

presenteras analysprojekten Foldit, Galaxy Zoo & Eyewire  

 

4.1 Datainsamlingsprojekt 

Datainsamlingsprojekt definierades tidigare som CS projekt där deltagarna bidrar till projektet 

genom att samla någon form av data, denna typ av CS är speciellt vanligt inom ekologi där del-

tagare oftast ombeds samla i data om omgivning, natur eller djur (Nascimento et al., 2014, s14). 

Oftast samlas datamängder av sådan skala som skulle vara omöjligt för enskilda forskar lag att 

samla in på rimligt tid, i och med Web 2.0 teknologi har också förmågan att samla data från väldigt 

stora områden tillkommit, det är inte helt ovanligt för CS projekt av denna typ att idag vara inter-

nationella.  

 

4.1.1 GLOBE at Night 

GLOBE at Night startade 2006, målet var och är fortfarande att genom medborgare kvantifiera hur 

mycket olika platser på jorden lider av ljusföroreningar (Globe at Night, 2015). Projektet startades 

år 2005 av the National Optical Astronomy Observatorys utbildnings grupp i samarbete med det 

större projektet Global Learning and Observations to Benefit the Environment(GLOBE). Till en 

början fanns projektet i Arizona och Chile men har sedan dess expanderat till ett globalt projekt 

(Constance & Pompea, 2010). Det större projektet GLOBE lär unga elever och studenter välden 

över om jordens klimat och natur. GLOBE at Night har som mål att inte bara samla in data från år 

till år utan också sprida medvetenhet om ljusförorening. Observationer som görs av deltagare kan 

skickas in till projektet från smartphones eller datorer via projektets hemsida (Globe at Night, 

2015). Totalt under sin 10 åriga livstid har GLOBE at night samlat strax över 100,000 observationer 

från 115 länder fokuserade runt höst och vår. Från och med år 2015 samlar projektet in obser-

vationer från årets all 12 månader. 

Observationerna ges ett värde från 1 till 7, och är observationer av hur väl stjärnor syntes 

(Constance & Pompea, 2010). Vid 1 är stjärnorna som tydligas, det vill säga att man kan se och 

räkna många av dem, medans vid 7 är det väldigt ljussvaga och få kan räknas.Stegen är i 

magnituder med specifika siffror och går att motsvara med mer exakta mått på ljusstyrka. Det 

deltagarna mäter är hur mycket skyglow, eller himlaglöd, blockerade ljuset från stjärnorna på 

natthimlen. 
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Himlaglöd uppstår genom ljusspridning i atmosfären från artificiella ljuskällor (Kyba et al, 

2013, s1 & 5). Ljusförorening är en av de allra största förändringarna som människor orsakat i 

jordens biosfär, det är också den mest tydliga i vardagen. Vissa djur kan störas av ljusföroreningar, 

så som vissa arter av dyngbaggar som orienterar på natten med hjälp av vintergatan. Även männ-

iskors söm cykel tros kunna störas av svagt ljus som himlaglöd (Fonken et al, 2013, s262). Det 

finns även estetiska skäl att försöka minimera ljusföroreningar, genom ljusföroreningar är vinter-

gatan inte längre tillgänglig att se för det flesta, något som alltid annars varit en möjlighet i den 

förindustriella eran (Kyba et al, 2013, s3). När GLOBE at Night startade hade man fortfarande en 

ganska begränsad förståelse för ljusföroreningar och även nu är fenomenet inte helt välförstått 

(Kyba et al, 2015, s1). Himlaglöd är också en bokstavlig reflektion av energispill, det krävdes 

mycket kraft för att generera de ljusföroreningar som går att se, vilket kan vara energi som går att 

använda till annat. 

När det kom till observationerna visste man att bland annat luftfuktighet och luftmassa i den 

observerade riktningen kunde påverka dem (Kyba et al, 2015, s1-2 & 5). Himlaglöd är som värst 

molniga kvällar, mätningar med ögat kan inte göras då, men elektroniska mätningar går fortfarande. 

För att få pålitlig data får observationerna bara tas när månen är nere eftersom att dess ljus kunde 

påverka synligheten av stjärnor. Observationerna ska också inkludera hur molnigt det är. Fler vari-

abler än så går dock inte att kontrollera, forskarna är medveten om att detta inkluderar osäkerhet i 

datan, men hur mycket vet de inte. En annan potentiell felkälla är möjligheten att deltagarna skriver 

in fel plats för observationen. 

 För att validera observationerna jämfördes dem med två källor för mått av himmelsglöd över 

världen (Ibid). Den ena var satellitbilder som mätte ljusföroreningar från uppåt strålande källor som 

tagits 2010 av The Defense Meteorological Satelite Program Operational Linescan System(DMSP), 

den andra källan var World Atlas map of skyglow(WA) som gjordes 2001. WA datan var den bästa 

datan vid denna tid, men det fanns lite missmatchning mellan den och DMSP datan som berodde på 

små positionsfel i WA datan från 2001. GLOBE at Night datan som användes hade samlats mellan 

2009 och 2011.   

När man jämförde dataseten fann man att GLOBE at Night hade ca +1.2 magnitud fel igenom-

snitt mot enskilda observationer, genomsnittet av alla observationer korrelerade dock starkt med 

DMSP och WA (ibid, s3-4). Med detta genomsnitt eller denna konsensusdata drogs slutsatsen att en 

slags law of big numbers  gäller för deltagarnas observationer. Ett av de större problemen är att 

många fler observationer görs i USA än i andra regioner. Det finns en naturlig men stark korrelation 

mellan antalet observationer och populationsmängd. Andra effekter som påverkar observationerna 

är luftfuktighet, molnighet och snö, när snön började falla mättes mer ljusförorening eftersom snön 

reflekterar mycket av det artificiella ljus som annars skulle absorberats av marken. Städer är runt 
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8,8 gånger ljusare än vad som anses naturligt, megastäder är ungefär 67 gånger ljusare. 

Himlaglöden är dock inte konstant, till exempel varierar himmelsglöden över Berlin mellan 22.00 

och 02.00 vanligt vis med runt 40 %. 

År 2001 hade det visat sig via satellitbilder att ljusföroreningar var som starkast i USA, Europa 

och Japan, men det hade också visat sig att spridningen av detta ljus var större än förväntat 

(Cinzano et al 2015, s13). Det visade sig i data så gammal som från 1996-1997 att ungefär 96% av 

Europas och 97% av USAs befolkning levde i områden där natthimlen glödde mer av ljusför-

oreningar än en fullmånenatt gjorde där ingen ljusförorening fanns. Med normal syn förväntades två 

tredjedelar av USAs befolkning och hälften av den Europeiska befolkningen inte längre kunna se 

Vintergatan på stjärnklara nätter. Intressant nog utsattes den italienska staden Venedig inte alls lika 

mycket för detta trots en befolkningsmängd på 250 000, detta troddes bero på den lågintensiva 

romantiska nattbelysningen, något som också visade att ljusföroreningar var möjliga att bekämpa.  

GLOBE at Night anses vara relevant mot satellit observationer av tre anledningar (Kyba et al, 

2013, s5). Första anledningen är att de typer av observationer som görs av satelliter och den typ av 

observationer som görs av det mänskliga ögat är olika. 

 

 Den andra anledningen är att det mänskliga ögat inte utvecklas lika fort som satelliter vilket 

borde innebära att äldre data inte blir irrelevant lika fort som den tenderar att bli för satelliter, alltså 

den longitudinella datan borde vara mer enhetlig. Förändringar i synen hos en allt äldre population 

kunde förvisso påverka observationer, men det antogs att det inte var märkvärt i förhållande till den 

typen av förändringar som satelliter kommer att genomgå på samma tid. Allt eftersom tiden passerar 

blir GLOBE at Nights data mer värdefull, flera deltagare kan i princip rekryteras till att samla in 

data, det finns ingen övre gräns för antal deltagare. Den sista anledningen är att satelliter sällan 

övervakar hela det mänskliga spektrumet och trots allt är det mänskliga ögat bäst på att bestämma 

vad som är synligt för just det mänskliga ögat. 

 

4.1.2 eBird 

Databasen och projektet eBird startades 2002 av Cornell Lab of Ornithology och National Audubon 

Society (eBird, 2015; Sulivan et al, 2009, s2282-2284). Databasen presenterade observationer från 

deltagare i realtid och var ett crowdsourcat CS projekt som tog in observationer från västra 

halvklotet och nya Zealand år 2009, det planerades en expansion av projektet till hela världen vilket 

har genomförts någon gång före år 2015. Bara i Maj 2015 togs det in 9,5 miljoner observationer. 

Vem som helst kan via eBirds hemsida ta del av projektets datainsamling, internetbaserade hjälp-

medel tillhandahålls till alla deltagare så att de lättare kan hålla koll på sina egna observationer. Alla 

eBirds verktyg är tillgängliga på engelska, spanska och franska. För att skicka in en observation 
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behöver deltagarna fylla i en kort checklista som inkluderar när, var, hur de gått och vilka fåglar 

som setts. Automatiserade filter plockar upp utstickande observationer och flagar dem för översikt 

från experter. eBird har också placerat ut elektroniska informationsterminaler på mer använda 

fågelskådningsplatser. 

För att få insikter i ekologiska mönster krävs ofta studier av naturliga system på stor skala, i 

vissa datainsamlingsprojekt har man försökt samla in data med många billiga sensorer som över-

vakade stora områden i nätverk. Dessa sensorer kan inte identifiera arter lika säkert som människor 

skulle kunna göra (Sullivan, 2009, s2282-2283).  

Få organismer anses vara så lätta att samla data om som fåglar, det finns mer än 10 000 arter på 

alla jordens land- och vattenmassor. Fåglar är på olika vis kopplade till de biosfärer där de fanns, de 

är också vanliga och lätta att räkna. Genom sin migration över välden kopplar de samman till synes 

separata ekosystem, de är också känsliga för förändringar i dessa ekosystem vilket gör att slutsatser 

om ekosystemens hälsa lätt kan dras från observationer av dem. Dessutom är fågelskådning popu-

lärt bland många och fågelskådare har historiskt sett vart en av de icke vetenskapliga grupper som 

bidragit mest till vetenskap. Inspirerad av tidigare lyckade projekt som Galaxy Zoo tog eBird sitt 

avstamp. 

För deltagare är eBird ett verktyg som underlättar sparande av data och tillåter möjligheten att 

se andra fågelskådares data, för forskare är det utöver det också ett verktyg för förståelse och 

naturvård (Ibid, s 2282-2283). Man kan övervaka fåglars närvaro på platser mer eller mindre i 

realtid, forskare kan också testa och förbättra de modeller man har för fågel vandring. Historiska 

observationer gjorda innan projektet startade togs också in, dessa utgjorde år 2008 13% av alla 

observationer. Att bygga infrastrukturen för eBird var ganska dyrt och finansierades huvudsakligen 

av National Science Fundation award. Lyckligtvis är varje observation väldigt billig vilket håller 

eBirds kostnader över tid låga, kostnaden per observation ligger på 3 cent, men minskar ju fler 

deltagare som gick med i projektet. 

Användare kan genom eBird se ”hotspots” med många observationer, välja bland eller skapa 

nya platser för rapportering av observationer (Ibid, s2284). Det är vanligt att deltagare skapade en 

plats av sitt hem och rapporterar in sedda fåglar därifrån. Alla skapade platser är tillgängliga för 

andra att lägga till observationer till. Det finns 4 protokoll som kan användas för att rapportera in 

observationer, tre av protokollen är lite av lite noggrannare typ där man lägger in data om fåglar 

man träffat på under korta resor eller vandringar, fåglar som räknats på en specifik plats och  fåglar  

räknats inom ett område. Det sista protokollet är det mer lösa casual observations som bara kräver 

datum, plats och art som observerades. eBird ger också en lista av förslag på lokala fåglar varje 

gång en användare rapporterar in observationer. Användarna kan också slå in hur många av varje art 

som observerats. Den färdiga checklistan förs sedan igenom eBirds datakvalitetsfilter som flagar 
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utstickande observationer för vidare granskning. När detta händer frågar också eBird-klienten 

användaren om all data är ifylld korrekt, om de säger ja skickas observationen vidare till 

verifikation hos experter och om det godtas hamnade det i databasen med andra observationer. 

Deltagare kan naturligtvis söka efter speciella arter eller platser i databasen. Deltagarnas engag-

emang varierar ganska mycket, vissa rapporterar in observationer ganska sällan och sporadiskt, 

andra rapporterar in flera observationer varje dag från jobbplatser, hemmet, favoritskådningsplats 

och liknande. Olikt klassisk fågelskådning uppmanar eBird till datainsamling av även vanliga arter 

av fåglar. Genom att fråga om observatioerna inkluderade alla fåglar användaren såg kunde eBirds 

forskare också avgöra vilka fåglar som borde observerats men inte gjorde det, alltså ge en indikation 

om det finns en avsaknad av vissa arter.  

Verifieringen av den insamlade datan sker i två steg, det första steget är det tidigare nämnda 

automatiserade filtret som gjorde sin bedömning baserat på inrapporterade arter, geografisk plats, 

antal inrapporterade fåglar och ovanliga fåglar (Sullivan, 2009, s2284). Steg 2 utgjordes av de 

regionala experter som utvärderade den data som det automatiska systemet flaggade som ovanligt 

eller osannolikt. Det automatiska filtret jämförde den inrapporterade datan med det dagliga 

genomsnittet av inrapporterade arter. Databasen gav alltid en checklista av de troligaste arterna i 

området som deltagare kunde fylla i för att underlätta både för deltagarna, men också för filter-

systemet. Ett exempel på hur filtret fungerar är om det förväntades observeras 10 hackspettar varje 

dag i ett område i Caifornien skulle en inrapportering av fler än så många hackspettar först leda till 

en prompt som frågade användaren om de var säkra på sin observation. Om en observation av en ny 

fågel för ett område görs kan deltagaren lägga till den till sin checklista genom ett ”Add a species” 

fält. Alla sådana instanser skickas också vidare till verifiering. Filtren skapas och underhålls av de 

regionala experterna, som också förbättrar filtren baserad på inrapporterad data. 

Det finns också en del bias i eBird som var viktigt att hålla koll på så att tolkningar av datan 

inte blev fel (Ibid, s2290).  Första problemet är att vanliga fåglar som är lättare att känna igen 

rapporteras in oftare. I och med att användare alltid tillfrågas om de rapporterade in alla fåglar de 

sett är det tydligt att många observationer utelämnades, men eBird kunde givet vis inte veta vilka 

dessa fåglar var eller hur många de var. Det andra problemet beror på att eBird är lätt att använda 

för alla, vilket leder till att det finns det många nybörjare som kan feltolka fåglar.  Den biasen 

behövde inte nödvändigtvis upptäckas av filtren ifall datan ändå såg rimlig ut. Det tredje problemet 

är att observationsrutter inte rapporterades med väldigt stor noggrannhet, ofta markeras obser-

vationer i början eller slutet av resan trots att man uppmanar deltagare att markera dem i mitten av 

resan. Sista problemet är att antalet observationer i ett område är väldigt proportionerlig mot antalet 

invånare i det området, så mer glesbefolkade områden har betydligt färre observationer. 
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Många CS projekt var vid denna tid baserade på idéen att deltagare frivilligt donerade sin tid 

och sina pengar för att hjälpa vetenskapen framåt (Sullivan, 2009, s2285). På grund av detta 

byggdes ofta system utan interaktivitet eller belöning för deltagare. Deltagares motiv till vara med i 

CS projekt hade inte undersöks så noggrant vilket ledde till att många projekt led av oförmåga att 

engagera deltagare, de hade också ofta svårt att hålla dem kvar över längre perioder. eBird löste 

detta genom att fokusera på saker som fågelskådare var intresserade av. Istället för att tänka hur de 

skulle få fågelskådare att hjälpa till i vetenskapliga observationer planerade de att bygga en resurs 

som var användbar och relevant för fågelskådare och som samtidigt engagerade dem i vetenskap. 

Resultatet av detta försök som implementerades 2005 var en stor expansion av databasens använ-

dare, år 2008 var den ensamt största databasen gällande fåglars biodiversitet. Det som hade 

identifierats som mest centralt för deltagarna var viljan att hitta och identifiera fåglar samt det 

erkännande de fick från andra fågelskådare som följd av deras upptäckter. Det var bland annat detta 

som motiverade fågelskådare att resa långväga för att se och upptäcka ovanliga arter. I eBird har 

alla användare efter detta sin egen checklista av skådade fåglar med geografiska plaster inkluderade, 

det gör att de inte själva behövde göra eller underhålla en lista. De byggdes också verktyg som 

presenterar enskilda individers ansträngningar. En av dessa verktyg ger förmågan att se vem som 

först upptäckt en ny art av fågel i en region. 

eBirds databas kan användas till många statistiska analyser av fåglars spridning, migreringar 

etcetera (Ibid 2285-2290). Mer data man kan utvinna är distribuering av fåglar över tid och rum, 

visualisering av arters spridning över stora områden, regional statistik, migreringstidpunkter, 

övervakning av fåglars förflyttning mellan föredragna platser och platsernas förskjutning över tid 

samt mycket annat. eBird fungerar också som ett verktyg för konservering av prioriterade eller 

utrotningshotade arter då data om ovanliga arter kan innehålla viktig informations som hur ofta 

fåglar finns i sina habitat, vilken ålder de har och vilket kön de hade. Dessa fåglars migrering kan 

också övervakas ganska noggrann vilket hjälper naturvårdsförsök. 2012 publicerades en artikel där 

eBrids skapare diskuterade en förbättrad version av filtersystemet (Yu, 2012, s1 & 8). I och med att 

eBird blivit allt större hade arbetet för regionala experterna blivit allt mer belastande och man insåg 

att det behövdes bättre filter för att minska arbetsbördan. Med de nya filtren kunde man minska 

antalet flaggade observationer med 42 %. Man identifierade också 52 % fler möjligtvis okorrekta 

observationer samt behandlade användares erfarenhet lokalt, en lokal expert klassades som 

nybörjare om de rapporterade in fåglar från en ny plats. 

  

4.1.3 Citclops 

Citclops är ett projekt som utvecklade system för att samla in och använda data om färgen, 

flourescensen och genomskinligheten hos havsvatten (Nascimento et al, 2014, s21). Projektet 
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startades som del av EU-projektet Marine Microbial Biodiversity, Bioinformatics and 

Biotechnology och koordineras av Barcelona Digital Centre Tecnològic med hjälp av Royal 

Netherlands Institute for Sea Research och Institute of Martime Sciences-Spanish National 

Research Council (Citclops 2016; Barcelona World Race, 2016). Medborgare kan delta i projektet 

genom att ta fotografier av havsyta från båtar eller stränder och sedan ladda upp bilderna genom en 

app på sin telefon eller genom webben. Projektet uppnår detta insamlande av information genom att 

använda billiga sensorer tillsammans med information som deltagare skickar in (Citclops, 2015a). 

Deltagarna skickar med kontextuell information som vart bilden togs.  

Målen är att: 

1. Tillåta medborgare samla data om kust och hav genom användningen av existerande verktyg 

så som smartphones. 

2. Att utveckla och förbättra lågkostnads sensorer och system för att övervaka färg, 

flourescensen och genomskinlighet med platsmedvetenhet som tillåter förståelse av platser i 

tolkning av data. 

3. Att kunna ge rekommendationer i energi, fiske, bevaring och transportsektorer. Och kunna 

låta dessa sektorer tolka data. 

4. Att sprida färdig tolkad information till medborgare och policy skapare. 

5. Producera nya applikationer till mobiler, bättre och flexiblare gränssnitt och sociala 

nätverksmöjligheter för att kunna koppla medborgare till policy skapare. 

Projektet har också för syfte att verka allmänbildande, en av de problem som 

uppmärksammades var till exempel att många medborgare ville bevara naturens utseende, men hade 

lite förståelse för naturens beteende bakom dess sceneri (Citclops, 2015b). Vissa typer av förän-

dringar i naturen beror inte på människor och behöver ske naturligt även om det förändrar utseendet 

och färgen på till exempel vattenmassor. Naturliga vattenmassor kan variera i färg genom år, 

säsonger och ibland till och med över några dagar. Dessa färger kan vara blå, gröna, bruna och till 

och med röda och berodde huvudsakligen på tre faktorer: alger, sediment som jord och kalk samt 

lösta ofta organiska ämnen som har färg. Mycket av organiska lösta ämnen kom från växter både på 

land och i vatten. Genom att mäta färg, transparens och flourescens går det att hålla koll på 

huvudsakligen två olika viktiga fenomen, effekten av klimatförändringar och övergödning. Bland 

annat kan variationer i någon av de tre egenskaperna i vatten uppstå från förändringar i algbestånd 

som i sin tur indikerade förändringar i hur de tar upp koldioxid. 

Övergödning var ett fenomen orsakat av människor som ofta berodde på en in flux av 

näringsämnen i vattenkällor som fosfater och kväveoxider som kunde komma från bland annat 

avlopp eller som oförutsedd bieffekt av planerad gödning (Ibid). Övergödning skapar ofta stora 

svalningar av alger som kan täcka ytan på sjöar eller kuster och på så vis förhindra sjöväxter från att 
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få de solljus de krävde och i förlängningen hota hela ekosystem. Den viktigaste indikatorn på förän-

dringar orsakade av människor kan ses med långtidsövervakning av vattenmassor. Plötsliga förän-

dringar i något av måtten är den vanligaste indikatorn på förändring i vattenmiljöer orsakade av 

människor. Det är just genom medborgare och smartphones långtidsövervakning av vattenmassor 

har möjliggjorts. 

För att kunna delta i projektet behövs appen Citclops laddas ned till deltagarens smartphone 

(Citclops, 2015c). Mätningar tas genom att deltagaren på en molnfri dag med solen i ryggen tar en 

bild av vattenytan någorlunda rakt uppifrån. Om deltagaren har en Secchi skiva, en standardiserad 

vit skiva fäst i mitten vid ett snöre som sänks ned i vatten, kan den användas med appen för att 

förstå vattens transparens, även andra hjälpverktyg kan användas. Mätningen är ganska stand-

ardiserad och är av allt jag kan avgöra självvaliderande, appen avgjorde var deltagaren befinner sig 

för att undvika fel rapportering av platser (Citclops, 2015b). Jag har inte kunnat avgöra om eller hur 

projektet hanterade andra bias som till exempel befolkningstäthet.  

I en konferens från 2014 beskrevs utvecklingen av mer avancerade hjälpsensorer till deltagare 

(Friedrich et al, 2014, s1-5). Det var speciellt mätandet av flourescensen som skulle förbättras, bra 

verktyg för detta var ofta dyra och tillgängliga bara för professionella. Flourescens var den bästa 

indikatorn på narvaron av alger och typ av alger. Tanken var att om det gick att sänka kostnaden för 

denna typ av instrument kunde de användas av Citclops deltagare. Eftersom att smartphones redan 

användes tänktes det att de skulle vara en utmärkt plattform att utgå ifrån, tanken blev att utveckla 

enkla och billiga flourescensen mätare som gick att använda med smartphones. Prototyper av detta 

koncept har byggts och visat lovande resultat, det verkar möjligt att utveckla billig men avancerad 

mätutrustning till smartphones. 

 

4.2 Analysprojekt 

Analysprojekt definierades i typologin jag använde som projekt där deltagare var involverade i 

processen att analysera data (Nascimento et al, 2014, s30; Morzy, 2014, s1151). Dessa projekt 

startas oftast för att enskilda forskarlag redan har tillgång till enorma mängder data, men knappast 

har möjlighet att analysera allt inom någon rimlig tid. Likt datainsamlingsprojekt motiveras de ofta 

av tidsbesparing. I extrema fall kan man få arbeten som skulle ta många år och kosta väldigt mycket 

till att bli både billiga och snabbt genomförda (Lintott et al, 2008, s1179-1181) 

 

4.2.1 Foldit 

Foldit utvecklades med syfte att skapa exakta modeller av proteinstrukturer genom spelande 

(Cooper et al. 2010, s756). Det är viktigt att förstå proteinveckling av många anledningar, proteiner 
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har oftast ett naturligt sätt att veckla ihop sig på, men kan ändra lite gran när den interagerar med 

andra molekyler i cellen den finns i, något som har stor betydelse för proteinets funktion (Alberts et 

al, 2002). Det finns många olika former av proteiner alla med sin egen funktion, även små proteiner 

är byggda av tusentals atomer som är sammanlänkade vilket gör studien av proteinveckling något 

komplicerad. Ett extremt exempel av vad som kan ske med proteiner är prioner, missvecklade 

versioner av vanliga proteiner som av sin missveckling får andra proteiner av samma sort att 

missveckla sig, de kan leda till farliga sjukdomar som Creutzfeld-Jakobs sjukdom, även känd som 

galna ko-sjukan (Scientific American, 2016; Cente for Disease Control and Prevenion, 2016). 

Foldit skapades som ett pusselspel där felaktigt hopvecklade proteiner postas online under 

begränsade tidsperioder (Cooper et al. 2010, s756-759 ). Under de här perioderna kunde spelare 

interaktivt forma om proteinet för att få poäng. Spelarens poäng räknas ut baserat på hur bra 

proteinet är ihopvikt. Det finns en highscorelista och samarbete uppmanas, målet för den enskilda 

spelaren är att få så höga poäng som möjligt och att slå det datoriserade programmet Rossettas 

rebuild and refine protokolls bästa lösningar. Allt eftersom detta projekt pågick fann man att spelet 

var lättillgängligt för många, ganska få av de bästa spelarna var avancerade biokemister, man 

upptäckte också att halvfärdiga lösningar var de bästa att ge till spelarna.  

År 2011 rapporterade man att Foldit spelare hade löst ett långt stående problem inom 

proteinvikning, nämligen hur ett avancerat retrovirus protein viker sig (Khatib, 2011a, s1177). 

Foldit spelarnas lösning var bättre än tidigare genererade lösningar och kunde användas för att 

bestämma den riktiga strukturen på proteinet, lösningen gav insikter i hur man bör designa antiviral 

medicin. Foldits spelarna ansågs ha haft en kritisk roll i denna lösning vilket visade att spelares 

påhittighet var en kraft som var tillgänglig för vetenskapliga ändamål. Spelare hjälpte också under 

en ettårsperiod till att utveckla en algoritm för proteinvikning som var lika bra som en algoritm 

utvecklad av experter över samma tidsperiod (Khatib, 2011b, s18949-18953). Trots att Foldit 

spelarna antogs vara i underläge var deras algoritm både förvånansvärt lik och lika bra som 

experternas, inom själva spelets ramar var den bättre. Från spelets perspektiv var algoritm 

utvecklingen förenklad till recept på vilka typer av drag man vill göra i vilken ordning och vilka 

drag man gör vid speciella typer av problem. Spelarna utvecklade sammanlagt ungefär 5000 olika 

algoritmer som förbättrades på toppen av varandra, tillslut blev ett par modeller dominanta och 

utvecklades till en algoritm som många spelare bidragit till. Av spelarna användes dessa algoritmer 

som kraftverktyg snarare än som lösnings generatorer i sig.  

Intressant nog skiljer sig foldits valideringsmetod på ett viktigt vis från andra CS projekts 

valideringsmetoder. Eftersom att det bara finns ett naturligt vis för proteiner att veckla sig på var 

lösningarna som genererades av spelarna självvaliderande. Antingen har man hittat en löning som 
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fixade alla egenskaper i proteinet eller så finns det fortfarande svagheter i lösningen något som lät 

och fort gick att märka. 

 

4.2.2 Galaxy Zoo 

Galaxy Zoo är ett CS projekt som startades för första gången i juli 2007 och nu är i sin fjärde 

version (Galaxy Zoo, 2015). Syftet med projektet är att identifiera olika typer av galaxer. I den 

första versionen av Galaxy Zoo användes data från Sloan Digital Sky Survey(SDSS) som skannat 

himlen och samlat in bilder av strax över 700 000 galaxer. Detta var alldeles för många galaxer för 

att forskare inom någon rimlig tid skulle kunna klassificera dem. Dessutom hade man sedan länge 

haft problem att automatisera en sådan process. Inspirerad av andra CS projekt vändes blicken till 

intresserade individer och Galaxy Zoo startades i ett försök att se om intresserade kunde användas 

för att klassificera dessa galaxer. Inom de första 24 timmarna från start hade man fått in 70 000 

klassifikationer i timmen och efter det första året hade ca 50 000 000 klassificeringar gjorts av mer 

än 150 000 deltagare. Galaxy Zoos succé var vad som inspirerade skapandet Zooniverse som blev 

en plattform inte bara för Galaxy Zoo utan också många andra CS projekt.  

Tidigare versioner av Galaxy Zoo klassificerade färre egenskaper hos galaxer än de senare. 

Projektet producerar kataloger av olika säkerhetsnivå som kan användas efter olika behov. Galaxy 

Zoo har just nu lett till 48 stycken publicerade vetenskapliga dokument (Zooniverse, 2015).  I 

astronomi är en katalog en lista av astronomiska objekt som är indelade i kategorier oftast baserat 

på gemensamma egenskaper som form, ursprung eller hur de upptäcktes (Wikipedia, 2015). 

I den första versionen av Galaxy Zoo användes 738 175 galaxer som fanns i SDSS 

huvudkatalog (Lintott et al, 2008, s1179-1180). SDSS är en granskning av den norra himmeln 

genom fem fotometriska filter, den täckte då ca 26 % himlen. Hubble började redan 1936 

klassificerat galaxer i morfologiska kategorier. Intressant nog kunde formerna på galaxer berätta 

mycket om deras andra egenskaper så som gasinnehåll och stjärnformationstakt.  

I och med de allt större växande katalogerna av galaxer, blev det allt mindre praktiskt för 

astronomer att klassificera galaxer visuellt 1995 började de utveckla och använda automatiserade 

metoder istället (Ibid). Dataseten som producerades vid detta tillfälle var helt enkelt för stora för att 

det skulle vara rimligt för astronomer att analysera dem alla visuellt Detta gäller också för kataloger 

som produceras idag. Den vanligaste ersättningen för visuell identifiering av galaxernas morfologi 

är färg, koncentrationsindex, spektrala egenskaper, ytljushetsprofil, strukturella parametrar eller 

kombinationer av dessa. Varje av dessa metoder tenderar att ha någon form av bias, om man jämför 

resultaten av dem med varandra så stämmer de inte riktigt överens. Det är bland annat viktigt att 

inte ha sådana här fel när man försöker förstå influensen stjärnformation har på den storskaliga 

formationen av galaxer. Inspiration togs från projekt som SETI@HOME som var först med att låta 
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människor samarbeta med forskare via datorer. Detta genom att passivt dela sin datorkraft, 

SETI@HOME var alltså ett resursmottagarprojekt. Till skillnad från SETI@HOME ville man låta 

deltagare aktivt delta i projektet. Inspiration togs också från Stardust@Home som var ett projekt där 

medborgare letade igenom data som rymdfarkosten Stardust samlat in från kometen Wild-2. Galaxy 

Zoo var först med att applicera CS på ett astrofysiskt problem. 

Projektet skedde på www.galaxyzoo.org där all data samlades (Lintott et al, 2008, s1180-1183). 

Som För att kunna använda klassificeringarna till en katalog behövde deras data förts reduceras, det 

gjordes först genom att ta bort uppenbart felaktig data. En lite grupp användare verkar ha använt 

automatiserade program eller haft problem med sin webbläsare, de gick att känna igen eftersom de 

hade klassificerat samma galax mer än fem gånger. Eftersom att distributionen av galaxer var 

slumpmässig var chansen att klassificera samma galax enormt liten. Dessa proble-matiska 

användare utgjorde mindre än 0,05 % av alla användare. För att undvika problem med 

dubbelklickningar räknade man bara användares första klassifikation av en galax, detta tog bort ca 

4% av alla klassifikationer. Efter det var det första datasetet klart. Det skapades ett till dataset där 

alla olika klassifikationer av spiralgalaxer slogs ihop till bara spiralgalaxer. Författarna noterar att 

de inte hade något sätt att skilja mellan de som klassificerade snabbt och de som tog god tid på sig 

att bestämma vilken galaxform de tittade på. Så för att kunna urskilja ”bättre” användare antog de 

att användare som klassificerad mest som genomsnittet var bättre på att klassificera galaxer. Likt 

Globe at Night litade man på konsensusdata mer. Man jämförde alla användare mot de resultat de 

hade fått på klassificeringen av de 257 000 ljusstarkaste galaxerna, alltså de tydligaste bilderna. 

Ljussvagare galaxer uteslöts eftersom att klassifikationer av dem hade större variation. Med dessa 

jämförelser kunde man vikta användare som var närmare genomsnittet högre och användare längre 

ifrån genomsnittet lägre. Genom denna vägning bedömde man att det fanns en riska att man 

skapade fördelar, inte för de användare som faktiskt hade rätt, utan för de användare som var mest 

konformativa, många skulle ju trots allt kunna ha klassificerat en galax fel. Totalt hade forskarna nu 

fyra olika former av behandlad data: grund datasetet, datasetet med sammanslagna spiralgalaxer, 

datasetet med viktade användare och datasetet med viktade användare och sammanslagna spiral-

galaxer. Man delade upp dessa fyra dataset i två ytterligare reducerade kategorier, tydliga och 

supertydliga. I de tydliga seten inkluderades alla galaxer som klassificerats med 80 % överen-

stämmelse om vilken typ det var, i de supertydliga dataseten inkluderades galaxer som hade 95 % 

eller mer överenstämmelse bland rösterna. 

Det antogs att vissa användare redan visste eller snabbt skulle lära sig att spiralgalaxer har en 

tendens att vara blåare än elliptiska galaxer, för att undersöka effekten på klassificeringen detta 

skulle få inkluderades ett kontrollsett av monokroma bilder. Det undrades också om det fanns någon 

bias i hur rotationen på spiralgalaxers rotation klassificerades så man lade också in spegelvända 

http://www.galaxyzoo.org/
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bilder (Lintott et al, 2008, s1181 & 1186-1189). Deltagare kunde bli mer försiktiga om de var 

medvetna om att de testas efter bias, vilket var något som märktes när kontrollbilderna introducerats 

i bland de vanliga bilderna. Oavsett var det tydligt från testperioden att svartvita bilder oftare 

klassificerades korrekt som elliptiska jämfört med färgbilder, alltså fanns som misstänkt en färg 

bias. Trots att det utgjorde en statistisk skillnad var den ändå lite, den försköt antalet elliptiska 

galaxer i de tydliga datasetet från 55 % till 56 %, en skillnad som var så liten att de för de flesta 

syften kunde ignoreras. Intressant nog upptäcktes det genom de svartvita och spegelvända bilderna 

att det fanns betydande stor bias mot moturs roterade galaxer. Biasen stämde överens med det 

överskott av moturs roterade spiralgalaxer som funnits bland klassificeringarna. För att lösa detta 

lade de till regeln att för att en spiralgalax med någon rotation ska få vara med i det tydliga eller 

supertydliga datasetet ska deras klassificeringar stämma överens med dess monokroma och 

spegelvända motpart. 

När dataseten jämfördes med professionella resultat var det bara de tydliga och supertydliga 

dataseten som användes, även i den slutgiltiga katalogen var det bara dessa som inkluderades (ibid, 

s1182-1186). 99 % av klassificeringarna förblev samma när man jämförde dem med de viktade mot 

de oviktade dataseten. I de tydliga och supertydliga dataseten upptäckte man att antalet kolliderade 

galaxer var förvånansvärt låg, det visade sig bero på att de oftast bara hade 60 % överensstämmelse 

i klassificering, de var alltså svårare för deltagarna att klassificera rätt. En jämförelse mellan de 

tydliga och super tydliga dataseten med de vanliga datasetet blev det tydlig att det fanns mer 

spiralgalaxer i genomsnitt i den vanliga datan. Det berodde på att det fanns en viss bias mot att 

klassificera otydliga eller suddiga galaxer som spiralgalaxer, detta var anledningen till att man höll 

sig till de tydliga och supertydliga dataseten som inte inkluderade ljussvaga galaxer. Det upptäcktes 

att galaxer med diskar men ingen tydlig spiral klassats som elliptiska galaxer i Galaxy Zoo. Vilket 

enligt astronomer ändå skulle kallas spiralgalaxer. Detta troddes bero på på att användarguiden inte 

nämnt något om diskar. 

För att testa pålitligheten i dataseten jämfördes de med tre tidigare gjorda professionella 

kataloger av galaxer från SDSS datasläpp (Ibid, s1188-1189). Två av de professionella katalogerna 

skilde inte på spiralgalaxers rotationsriktning. Galaxy Zoos dataset hade en överensstämmelse med 

den professionella datan på över 99 % i nästan alla klassifikationer. Med det professionella datasetet 

som inkluderade spiralgalaxers rotation stämde Galaxy Zoos klassificeringar av de samma med 

99.6%. De missmatchande procenten antogs ligga hos de mänskliga misstag som den professionella 

katalogen själv trodde att den innehöll. Galaxy Zoos dataset hade alltså ingen meningsfull kvalitets-

förlust mot den professionella motsvarigheten och hade sin stora fördel i den kvantitet av galaxer 

som kunde täckas av den. I slutänden hade Galaxy Zoo producerat en galaxkatalog som stämmer 

överens med professionella kataloger skapade av astronomer med en felmarginal under 10%. Det 



34 

 

bedöms att medborgare kan skapa kataloger med samma kvalitet som professionella astronomer. 

Katalogen innehåller 300 000 galaxer och var tiogånger större än någon tidigare producerad 

katalog. Den största anledningen till det lyckade resultatet ansågs vara att samma objekt klassi-

ficeras många gånger vilket minska antalet misstag i materialet, många röda spiralgalaxer som 

automatiserad färg katalogisering felaktigt skulle ha klassat som elliptiska galaxer kom också med i 

katalogen. 

Baserat på Galaxy Zoos succé genomfördes bland annat också Galaxy Zoo 2 där man provade 

att se om mer avancerad och detaljerad klassificering av galaxer var möjligt genom CS (Willett et 

al, 2013, s2836-s2839 & s2858). I denna version fanns istället för en ruta med sex knappar elva 

stycken frågor som följde varandra i ett frågeträd, totalt fanns det 37 möjliga svar. Galaxy Zoo 2 

lade till den första versionen av Galaxy Zoo mer specialiserade morfologiska strukturer som 

förekomsten av stavar i galaxer, spiralstrukturer, stoftbanor, den relativa styrkan hos galax bulkarna, 

störda morfologier och gravitationslinser med mer. Igen viktade man deltagarna och exkluderade 

multipla klassifikationer från samma användare, sedan skedde ytterligare en viktning iterativt. 

Galaxy Zoo 2s resultat jämfördes med flera professionella kataloger och det första Galaxy Zoo 

projektet, bra överenstämmelse finns på alla fronter utom identifieringen av stavar i galaxer som var 

lite svagare än professionella klassificeringar. Igen hade mer än tio gånger fler klassificeringar av 

galaxer gjorts än de största tidigare expertkatalogerna. 

 

4.2.3 EyeWire 

EyeWire var ett spel som spelades för att kartlägga hjärnan, specifikt nervkopplingarna som 

relaterade till syn (Eyewire, 2015a). Spelet kom från Sebastian Seung's Computational 

NeuroScience Lab på Princeton. 2015 hade 150 000 människor ifrån 145 länder spelat spelet. Likt 

Foldit användes ett spel för att göra analysen lite roligare och motivera deltagare att delta lite 

längre. Olikt Foldit var EyeWires resultat inte självvaliderande. Den första versionen av EyeWire 

gick ut på att kartlägga en speciell typ av nervceller i ögat hos däggdjur (Kim 2014, s334-335). 

Specifikt var man intresserad av hur ögonen hos däggdjur uppfattade rörelse (Ibid, s332). Det 

hade i mer än 50 år saknats förståelse exakt hur detta gick till, man visste att det fanns celler i 

däggdjursögat döpta till starbusrst amacrine cells(SACs) som var de ansvariga cellerna för detta. 

För att förstå hur SACer interagerar med ögat kommer jag här ha ett kort stycke som beskriver 

däggdjursögats näthinna, jag kommer bara att inkludera det som behövs för att man ska få en känsla 

för vad SACer var, det betyder att bilden som ges av ögat och näthinnan är långt ifrån en fullständig 

bild. Näthinnan befinner sig på insidan av ögat hos ryggradsdjur, på den projiceras en bild av vad 

som ses genom hornhinnan och linsen (Kolb & Whishaw, 2014, s.292). Näthinnan består av flera 

lager med nervceller kallade ganglieceller längre fram och synceller längre bak. Mellan 
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gangliecellerna och syncellerna finns bland annat bipolära nervceller och amacrineceller. SACen 

var en speciell form av amacrine celler (Kim, 2015, s331-332).  

De bipolära nervcellerna kopplar antingen direkt från de ljuskänsliga cellerna till ganglieceller 

eller genom amacrineceller till gangliecellerna. Gangliecellerna skickade de samlade synsignalerna 

till olika delar av hjärnan via synnerven (Kolb & Whishaw, 2014, s.292-293). Så för detta syftes 

skull börjar en signal i en fotoreceptor, far igenom bipolära celler, kopplade till SACer och därifrån 

till ganglieceller som skickar det vidare till hjärnan via synnerven. 

 

Figur 3 En förenklad bild av näthinnan med fokus på SAC cellens funktion, bilden är av diagram karaktär och 

återger inte form på cellerna speciellt exakt, inte heller inkluderades celler som var oviktiga för förståelsen av SACens 

funktion. Källor: (Kolb & Whishaw, 2014, s.292; Kim, 2015, s332). 

 

SACen fick sitt namn av sin form, dess dendriter som den kopplar till bipolära celler var 

spridda i en stor cirkel runt dess cellkärna platt i det lager av näthinnan där den fanns, flera bipolära 

celler kunde vara kopplade till samma dendrit längst med den (Kim, 2015, s331-332). Man har vetat 

sedan ganska långt tillbaka att fotoreceptorer i sig själva inte reagerar på rörelse, alltså återskapas 

rörelse i kopplingarna mellan syncellerna och nervcellerna på något vis. Det kändes också till sedan 

tidigare att SACens dendriter på något vis var mer känsliga för rörelse som går från cellkroppen till 

de enskilda dendriterna vilket betydde att dessa celler var ansvariga för rörelsekänslighet i ögat.  De 

bipolära cellerna i sig själva hade aldrig påvisat förmågan att avgöra vart rörelse kom ifrån. Den 

vanligaste förklaringen till detta var att SACens dendriters riktningspreferens berodde på fördrö-

jningen mellan signalerna från de bipolära cellerna längsmed dendriterna. Senare forskning hade 

visat att det bland de bipolära cellerna i ögat hos möss fanns en varierande reaktionstid från att 

cellen stimuleras av en fotoreceptor tills att den skickar en signal vidare. Författarna förslog att 

rörelsekänsligheten i SACen bero på fördröjningen i signalerna från de bipolära cellerna och inte på 

de bipolära cellernas avstånd till SACens cellkärna sett från dendriterna. De använde EyeWire för 

att testa sin hypotes. 
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Skaparna av EyeWire ville kunna inkludera vem som helst från vart som helst att kunna dela i 

deras undersökning, det framstår alltså som om de var intresserade i CS för CS egen skull och inte 

för att metoden sparade tid (Kim, 2015, s331-332). De skapade ett dataset baserat på elektronmikro-

skopskanningar av näthinnor från möss. Ett datorprogram skapade av skanningarna många 256 x 

256 x 256 kuber fyllda med gråskaliga voxlar, voxlar var 3 dimensionella pixlar. I spelläget kunde 

spelarna gå mellan tvådimensionella lager i kuben för att identifiera närliggande cellkopplingar som 

de sedan fick pussla ihop till korrekta 3 dimensionella representationer av neuroner, detta 

uppnåddes genom att färglägga voxlarna. Målet var att färglägga alla voxlar som tillhör samma 

neuron utan att färga andra neuroner.  

Ett problem var att det var svårt att poängsätta deltagarna, optimalt skulle poäng ges baserat på 

hur vida deltagaren färgat rätt eller inte, men detta var inte så enkelt eftersom att EyeWire inte visste 

svaret på hur neuronen faktiskt såg ut. De löste det genom att 5 till 10 spelare spelade på samma 

kub och deltagaren fick poäng baserat på hur lika de andra spelarna lösningar deras lösning var, de 

menade att belöning baserad på konsensusdata tenderar att vara samma som belöning för korrekthet. 

Konsensusdatan hade vid kontroll också generellt rätt oftare än någon individuell spelare. 

Spelet ansågs inte nödvändigtvis enkelt, brus i bilden och cellkopplingarnas oförutsägbara 

vägar gjorde att spelare behövde hålla ett vaksamt öga på vad de gjorde (Ibid, s332). Det visade sig 

att spelare blev märkbart bättre på spelet efter ungefär 10 timmars spelande. För att återskapa en hel 

neuron krävdes att dess förgreningar färglades genom tusentals kuber. Denna process koordinerades 

av ett program som letade i konsensus kuber efter platser där förgreningarna går ut ur kuben och 

genererar en ny kub. Kuberna lades i en kö och spelare tilldelades en kub av en algoritm vars mål av 

att se till att balansera antalet spelare för varje kub. På detta vis var det både genom en samling data 

algoritmer och deltagarna man löste problemet. 

Genom nyhetsinslag, sociala medier och EyeWires egna blogg hade man rekryterat så mycket 

som 100 000 spelare från 140 olika länder, de allra flesta utan någon formell utbildning i neurologi, 

vilket innebär ett breddat deltagandet i neurologisk forskning (Ibid, s332-334). De top 100 spelarna 

stod för runt 50% av alla rekonstruktioner av neuroner. Statistiska siffror insamlade från enkäter 

från 729 av deltagarna föreslår att de flesta spelare var män(~60%), men de flesta av de bästa 

spelarna var kvinnor(~66%). Genomsnittsåldern på spelare var 25-34, men genomsnittsåldern på de 

bästa spelarna var 45-54 (Ibid, bilaga). 

Efter att den första EyeWire var över  hade man identifierat 5 typer av bipolära celler kopplade 

till SACer döpta till BC1, BC2, BC3a, BC3b och BC4 (Ibid, s334). De delades in baserat på storlek 

och djup i the inner plexiform layer, vilket var samma lager i näthinnan som SACerna fanns i. BC2 

fanns ofta nära SACens cellkropp och BC3a längre ifrån. Närvaro av olika nivåer av glutamater och 

calcium föreslog att BC2s signal var fördröjd med 50-100ms i förhållande till BC3a. BC3a hade 
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också en mer övergående reaktion till stimuli medans BC2 har en mer ihållande respons. Det 

upptäcktes också att bipolära celler inte kopplar till dendriter med jämna avstånd som tidigare 

antagits. De hittade också annan intressant data baserat på de bilder de fått av SACerna och deras 

bipolära celler. Man validerar resultaten genom att skapa en matematisk modell baserat på vad som 

uppdagats, modellen bekräftade författarnas hypotes om att fördröjningar i signaler från de bipolära 

cellerna var den avgörande faktorn för hur komplexet av SACen och bipolära celler kunde uppfatta 

rörelse och riktning på den rörelsen. 

EyeWires senaste projekt verkar involvera en kartläggning av den mänskliga hjärnan 

(EyeWire, 2015). Spelet har ett av vad jag kan se ett ganska komplext belöningssystem som ger 

spelare möjlighet att vinna enkla priser som profil ikoner, chatfärger och i vissa fall rättigheter att 

namnge nyupptäckta neurontyper. Avancerade spelare kunde också delta i ”hunts” där lag gick 

igenom redan målade kuber i jakt på misstag, lyckade identifieringar och markeringar av misstag 

gav spelare högre rank. Man verkade ha satsat ganska mycket på att bilda en internationell 

community med evenemang och annat. 

Dessa är de valideringsmetoder som finns i dessa projekt:  

eBird – validerade sina deltagares observationer genom ett automatiserat program, om 

observationer var ovanliga skickades de vidare till experter för extra bekräftande.  

GLOBE at Night – validerade sina deltagares observationer mot tidigare satellitmätningar 

Citclops – deltagarnas observationer var självaliderande. 

Galaxy Zoo – Deltagarnas analyser jämfördes med professionella analyser. 

Foldit – Deltagarnas analyser var självaliderande. 

EyeWire – Deltagarnas observationer validerades genom konsensusdata, resultaten 

validerades genom en matematisk modell. 
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5 Diskussion 

Projekten var som vi vet ganska olika och om vi ser till Wiggins och Crowstons (2011, s4-8) 

typologier skulle i några fall inte vara av samma klass. Jag klassificerade GLOBE at Night, eBird 

och Citclops som datainsamlingsprojekt, men med Wiggins och Crowstons typologi skulle eBird 

vara ett Investigation projekt eftersom att det var undersökte och samlade in data från den fysiska 

verkligheten. Det var också organiserat av akademiker och sköttes genom digitala medier vilket 

också var typiskt för denna typ av projekt, det skiljde sig ändas från arketypen genom att ha en 

global snarare än lokal fokus. Citclops var ett Conservation projekt för att det startades på initiativ 

av en regering, i det här fallet EU, och styrdes av forskare från olika platser i Europa.  

Citclops var huvudsakligen till för att generera data för beslutsfattande och för att 

medvetandegöra deltagare om ett naturligt fenomen, något som var typiskt för denna klass av 

projekt. GLOBE at Night var det svåraste projektet att placera enligt dessa typer, det verkar delvis 

stämma överens med Investigation typen, men de skapades som ett utbildnings program för NASA 

och till hörde det större projektet GLOBE som definitivt var av typen Education. Jag var lite osäker 

på vilken klass som då stämmer på projektet, men trots att det övergripande projektet var av typen 

Education tror jag att GLOBE at Night likt Citclops faller under typen Investigation. Intressant nog 

faller alla tre projekt som jag klassat som typen analysprojekt, Foldit, Galaxy Zoo och EyeWire,  

enligt Wiggins och Crowston in under Virtual projekt då alla av dem var helt digitala och oberoende 

av deltagarens fysiska position. Jag tror att det skulle vara möjligt för analysprojekt att inte vara 

virtuella men de massanalyser av data som skedde i projekten var betydligt lättare att genomföra 

virtuellt. 

Som vi har sett fanns det många olika former av CS även inom de utvalda typerna, bara inom 

datainsamlingsprojekten fanns det mycket variation, inte bara i hur projekten utfördes utan också i 

hur man såg på validering av data. Även för analysprojekten tillämpades ganska skilda metoder för 

att försäkra att datan var pålitlig. Bland analys projekten hade vi GLOBE at night, eBird och 

Citclops. GLOBE at Night validerade sin data mot två satellit studier och visade att deras data 

stämde någorlunda väl överens med dess, tillräckligt mycket för att datan skulle vara användbar. De 

visade också att ju mer data man hade från samma plats ju säkrare var datan att använda. I fallet 

med eBird förlitade man sig istället på lokala experter för att dubbelkolla underliga observationer i 

datan, något som gör eBird speciellt mottagligt för mänskliga fel. I eBird förlitade man sig på 

experter av olika slag, det fanns en underliggande antagande att det krävdes en viss erfarenhet innan 

man blev bra på det i många av projekten. Den data som ansågs naturlig dubbelkollades inte vilket 

ytterligare influerade eBirds svaghet för mänskliga fel.  
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Citclops däremot behövde inte förlita sig allt för mycket på deltagares kunskaper eftersom att 

det var deltagarens smartphone som gjorde själva observationen. Därför fokuserade Citclops 

mycket mer på pålitligheten hos själva kameran istället. Till en början behövde man oroa sig för att 

deltagare skulle råka slå in fel plats och på så vis ge fel observation, men i och med mer avancerade 

verktyg och appar kunde detta göras automatiskt med tillåtelse från deltagaren vilket förenklade 

pålitligheten i observationerna. En del data som EyeWires progression på 10 timmar verkade stödja 

att någon form av uppdelning mellan erfarna och oerfarna deltagare var nödvändigt.  

När det kommer till de valideringsmetoder som användes i analysprojekten kan vi se en stor 

skillnad från datainsamlingsprojekten, alla tre projekten hade ganska stora mängder deltagare. På 

grund av detta validerade både Eyewire och Galaxy Zoo deltagarnas analyser genom 

konsensusdata, Foldit utnyttjade sig också av sin stora mängd deltagare för att generera lösningar på 

toppen av varandra, men hade inget beroende av antalet för validering då dess lösningar var 

självvaliderande. Även GLOBE at Night använde sig av argumentet att konsensusdata ledde till mer 

korrekta resultat även om de inte använde det för att validera sina deltagares observationer. Det tåls 

att påminna om att de fortfarande fanns övergripande skillnader mellan GLOBE at Nights, 

EyeWires och Galaxy Zoos användning konsensusdata, det fanns en överensstämmande med 

tidigare observationer gjorda av experter av samma material. GLOBE at Night var ganska lik i det 

att det validerade observationerna också mot annan tidigare data men Eyewire skilde sig eftersom 

att den validerade sina resultat mot en matematisk modell framtagen från de analyser dess deltagare 

producerat. Det fanns också en likhet mellan eBird och EyeWire, vilket var att båda använde 

automatiserat system parat med mänskliga egenskaper för att generera sina resultat. I eBirds fall var 

det ett automatiskt system som sorterade ut observationer som såg underliga ut, medans i EyeWires 

fall var det ett mer komplext programs uppgift att skapa spelfälten som deltagare använde. Galaxy 

Zoo använde sig inte av något algoritmiskt program som hade någon uppgift utan istället 

applicerades olika statistiska metoder på den genererade datan av forskarna själva. Det framgick 

inte i fallet med Foldit om någon maskinintelligens var inblandad i till exempel skapandet av 

pusslen. Det var tydligt av alla de projekt jag har undersökt, att de skulle vara omöjliga utan internet 

och modern teknologi. Även om vi vet att det finns lokala CS projekt som inte använder IKT av 

någon form är det tydligt varför CS vuxit så mycket de senaste åren. Det är troligt att med den allt 

snabbare och billigare teknologi kommer dessa typer projekt kunna dra till sig fler deltagare från 

allt fler platser på jorden. 

Inom de helt virtuella projekten verkar det som om användandet av spelifiering för att dra till 

sig deltagare har vart lyckad, vilket föreslår att det kommer att bli en vanligare metod för virtuella 

projekt. Det kvarstår att se om detta kommer att spilla över i datainsamlingsprojekt också, men med 

teknologier som argumenterad verklighet på väg är det fullt troligt att det kommer att ske i någon 
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form. Å andra sidan var Galaxy Zoo och dess släkte av projekt i Zooniverse väldigt framgångsrika 

utan att använda sig av spelifiering visade att det fanns olika vägar framåt  för CS, jag misstänker 

att olika projekttyper kommer att använda olika metoder vilket kommer att leda till större 

diversifiering inom begreppet CS snarare än att de alla gå mot en liknande slut form. 

De valideringsresultat jag har undersökt verkar följa Wiggisns et als (2011, s16-19) resultat om 

de 18 vanligaste valideringsmetoderna i CS. De nämner också att många valideringsformer i 

huvudsak fokuserade på deltagarna, deras observationer eller analyser var ofta det ända som ansågs 

behöva validering. Detta stämmer överens med vad jag observerat, endast EyeWire använde sig av 

validering av deltagarna och en annan av resultatet. 

 

5.1 Framtida forskning. 

Mer forskning skulle behöva göras för att ge en bättre överblick av hur validering sker i olika 

projekt. Det finns också flera typologier som identifierats där valideringsmetoder än inte studerats 

allt för djupgående. Det skulle vara speciellt intressant att förstå de valideringsmetoder som är 

inblandade i DIY science, både från professionellt hål mot DIY upptäckter och hur eller om DIY 

individer själva validerar egen data. 

I och med att det finns så många former av CS skulle ordet behöva definieras klarare, det skulle 

också vara bra att ha en bredare och mer varierad typologi av CS projekt. De typologier som 

existerar just nu var användbara men saknar av vad jag har sett finare nyanser av CS projekt. 

Oavsett om en sådan typologi kan arbetas fram logiskt eller empiriskt skulle det vara till stor nytta 

inte bara för att studera CS projekt utan också för de som praktiserar CS. Det skulle göra det lättare 

att sprida kunskap från och till projekt av samma typ mellan olika discipliner, förutsatt att en 

interdisciplinär typologi är möjlig. 

I Europa finns ett antal problem med CS, flerspråkighet gör det svårt att söka i europeiska 

databaser, speciellt nationella (Wiggins & Crowston, 2012, s3433). Det saknas också ofta etablerad 

terminologi. Forskning om dessa frågor verkar också vara nödvändigt även för internationella 

projekt, hur kan man samorganisera flerspråkiga databaser och hur når man ut till flerspråkiga men 

intresserade individer runt om i välden? 

Det verkar som det fanns en del diskussioner om intresset hos deltagare, vissa projekt förlitar 

sig på deltagarnas egen vilja att delta medans andra projekt lockar med belöningar eller spelifiering 

som Foldit. Det var genom eBird tydligt att belöningar genom sociala nätverkssystem och 

uppmärksamhet för ovanliga fynd motiverade deltagare att stanna i projektet. Spelifierings 

närmandet som EyeWire och Foldit hade verkade också bättre på att hålla deltagare kvar längre. Jag 

misstänker att för spelifieringdelen fanns det mycket forskning från spelindustrin som kan hjälpa till 
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med att skapa system som involverar deltagare bättre men jag är osäker på om liknande forskning 

finns för de forum och sociala nätverk som bildas runt CS projekt och hur de skulle skilja sig från 

andra sociala nätverk.  

Allt som allt märks det att CS som forsknings- och projektmetod är ännu ett färskt och relativt 

oförstått område på många fronter. Om CS fortsätter att växa som det har gjort kommer det vara 

nödvändigt att förstå hur det ska utformas och förvaltas för olika typer av forskning. För att kunna 

ge så bra resultat som möjligt samt vara en trevlig och nyttig upplevelse för alla inblandade. 
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