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Förord  

Det har varit roligt att fördjupa mig i Citizen Science. Jag hoppas det kan inspirera även 
andra, verksamma eller inte ännu verksamma inom forskning att ta steget att pröva på detta 
forskningsupplägg som innefattar så många möjligheter för ny kunskap för alla inblandade. 

Tack för information, inspiration, nya infallsvinklar och visat intresse: Ellen Dorrepaal, Ive 
Van Krunkelsven, Kaj Lynöe, Keith Larson, Lo Fischer, Maria Väisänen, Niklas Rakos, Reiner 
Giesler, Robert Holden och Signe Lett. 

Särskilt stort tack till min handledare Tom Korsman för stort engagemang! 

Stödet jag fått av er har varit välbehövligt och nödvändigt för att färdigställa detta 
examensarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

In this paper I examine the possibilities for researchers in the field of climate change in the 
arctic ecosystems to collaborate with people of the common public for monitoring or to 
answer scientific questions, sometimes called Citizen Science. I have done this by focusing on 
the research community of Abisko, northern Sweden. I present a number of examples of 
possible projects that I have collected through literature, interviews and field work with 
researchers. Furthermore, I argue that Citizen Science projects might be a tool for nature 
guides in reaching adventurous visitors searching for more understanding of climate change, 
ecosystems, and who also want to contribute to real science. However, Citizen Science can 
also be a part of the democratization of a community when local people get engaged. Thus 
different aspects of Citizen Science are suitable for different target groups. 

 

Key words: arctic ecosystems, Citizen Science, Citizen Science models, Community Science, 
nature guiding. 
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1 Inledning och bakgrund 

Den här rapporten handlar om hur allmänheten kan engageras som volontärer i den 
forskningsverksamhet som bedrivs i nordliga ekosystem, med fokus på den forskning som 
bedrivs i Abisko. Denna företeelse av att allmänheten på något sätt samarbetar med forskare 
har många namn, men eftersom det mest använda begreppet idag är ”Citizen Science” (tabell 
1) är det vad jag använder i denna rapport.  

 

Citizen Science (CS) skapar nya möjligheter för miljöövervakning och datainsamling bland 
annat inom forskningsområdet för ekologi (Kruger 2000, Dickinson, Zuckerberg och Bonter 
2010, Conrad och Hilchey 2011). Det kan delvis förklaras med att dagens forskning ofta 
kräver stora mängder data kombinerat med stora möjligheter för delning av data genom 
internet, ekonomiska nedskärningar i forskningsbudgetar och inte minst klimatförändringar, 
d v s stora miljöproblem med allvarliga globala konsekvenser som gör människor mer 
angelägna att agera. Vissa framhäver även demokratiseringen av forskning som CS bidrar till 
genom att data görs tillgängligt för alla deltagare (Hunter, Alabri och van Ingen 2013), men 
också för att många CS-projekt är initierade av lokalbefolkning som vill göra något åt 
negativa förändringar i sin närmiljö, något som de själva är bäst på att upptäcka på grund av 
sin kunskap om platsen (Kruger 2000, Carr 2004). 

 

1.1 Definition av Citizen Science 

En av de ledande aktörerna för CS, Citizen Science Central vid Cornell University, definierar 
begreppet som ”projects in which volunteers partner with scientists to answer real-world 
questions”, vilket fritt översatt kan uttryckas som ”projekt inom vilka volontärer samarbetar 
med forskare för att besvara verklighetsförankrade frågor” (The Cornell Lab of Ornithology 
2015). Enligt denna definition krävs alltså ett samarbete mellan icke-forskare och forskare, 
men inte nödvändigtvis enligt  Oxford English Dictionary som definierar Citizen Science på 
följande vis: “Scientific work undertaken by members of the general public, often in 
collaboration with or under the direction of professional scientists and scientific institutions.” 
(Citizen Science 2015). Författarens översättning: Vetenskapligt arbete utfört av personer 
från allmänheten, ofta i samarbete med eller under ledning av professionella forskare och 
vetenskapliga institutioner. 

 

CS kan alltså handla om hur volontärer (t ex lokalbefolkning, besökare, skolklasser) hjälper 
forskare att samla in data, t ex genom fotografier eller som fältassistenter, och detta sker i 
större skala än forskarna skulle kunna genomföra med egna resurser. Sådan CS möjliggör 
forskning som annars skulle ha svårt att genomföras på grund av t.ex. geografiska eller 
ekonomiska hinder (Dickinson, Zuckerberg och Bonter 2010). Men CS kan också vara 
miljöövervakning eller insamling av data som utförs av en individ eller intressegrupp, som till 
exempel på Artportalen: ”en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och 
svampar” med över 40 miljoner fynduppgifter uppladdade av privatpersoner, forskare och 
naturvårdare (Artportalen 2015a). I detta fall sker datainsamlingen på uppdrag av bland 
annat Naturvårdsverket, men detta slags miljöövervakande CS kan också vara helt initierade 
av privatpersoner eller intressegrupper. Ett exempel på det är Rik Van Boagerts m fl (2011) 
användande av bl a Borg Meschs fotografier av fjället Njullá för att studera förändringen av 
trädgränsen över en hundraårsperiod. Borg Meschs avsikt var sannolikt inte att visa för 
eftervärlden hur trädgränsen låg 1912, men genom forskarnas nyttjande av Meschs ”data” 
kan vi se en del av Meschs arbete som miljöövervakande CS.  
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Mycket av den CS som finns idag är webbaserad. Detta kan till exempel innebära att 
volontärer analyserar data via internetsidor. Ett exempel är Zooniverse (2015) där volontärer 
efter enkla instruktioner får beskriva vad de ser på bilder genom att välja olika alternativ och 
på så vis hjälper forskaren att kategorisera och analysera data. För ett CS-projekt inom 
nordlig ekologisk forskning skulle det kunna vara att beskriva vad man ser på fotografier av 
olika fjällandskap, t ex med hjälp av frågeställningen: ser du träd/buskar på bilden?  

 

Med tanke på bredden av hur Citizen Science uttrycks har det också ifrågasatts om en 
definition av CS är nödvändig (The Cornell Lab of Ornithology 2007). För denna rapport är 
det däremot nödvändigt med en avgränsning för vilken typ av CS jag kommer att beröra, och 
det kommer i huvudsak att vara i betydelsen av att volontärer samlar in data till specifika 
forskningsprojekt eller utövar en mer allmän miljöövervakning. Utförligare CS-modeller 
inom denna avgränsning kommer att presenteras i resultatdelen. 

 

1.2 Förutsättningar i Abiskoregionen 

I mitt arbete har jag valt att fokusera på förutsättningar i Abisko, Kiruna kommun. I Abisko 
bor ca 120 personer. Där finns en grundskola, en mataffär och ett flertal företag som främst 
riktar sig till turister genom att erbjuda bland annat mat, logi och infrastruktur. Turismen i 
byn kan till stor del kopplas till Abisko nationalpark som beräknas ha ca 50000 besökare per 
år (Naturvårdsverket 2014). Efter Kungsleden mellan sträckan Abisko och Kebnekaise 
noterar Svenska Turistföreningen ca 21 000 gästnätter årligen varav närmare 80 % är under 
sommartid och samtidigt ser man en generell ökning av gästnätterna med 5 % per år sedan 
2011 (Säfström 2015). Utöver dessa tillkommer de fjällvandrare som tältar och även sover i 
stugor efter andra leder. Fredman m fl (2014) har i en rapport om turism i de svenska fjällen, 
baserad på tre enkätundersökningar som respektive 1000 personer deltagit i, uppskattat att 
fjällen sammanlagt besöktes 4 miljoner gånger under 2013. På frågan om vilka områden de 
tillfrågade besökt de senaste fem åren svarar 8,3 % att de besökt Norrbottensfjällen minst en 
gång.  I rapporten finns även en redovisning av vilka slags fritidsaktiviteter folk ägnar sig åt i 
fjällen uppdelat på tre säsonger, och på det viset gör man upp med den traditionella bilden av 
fjällbesökaren som en vandrare med stor ryggsäck som går på långtur. Här blir det tydligt 
vilken stor variation av aktiviteter som besökare ägnar sig åt, från nya mer sportiga eller 
bekväma aktiviteter till vandring.  

 

Bara någon kilometer från Abisko turiststation finns Abisko Naturvetenskapliga Station, en 
forskningsstation där klimatologiska mätningar och data samlats in under 100 års tid (ANS 
2015). Där bedrivs forskning i olika projekt, många designade för att besvara specifika 
vetenskapliga frågor medan andra projekt är baserade på en allmän insamling av 
klimatologiska data som görs tillgängligt för forskare och allmänhet. På forskningsstationen 
finns Umeå universitets avdelning för klimatforskning, Climate Impacts Research Centre 
(CIRC) som till stor del undersöker vad klimatförändringarna har och kan komma att ha för 
inverkan på nordliga ekosystem. Idag är CIRC en etablerad filial till Umeå universitet och har 
ett 20-tal anställda forskare varav ca hälften är stationerade i Abisko, men under 
barmarkssäsongen tillkommer även hundratals studenter och forskare till 
forskningsstationen för att göra olika undersökningar och delta i projekt.  

 

Som det ser ut idag har CIRC ingen verksamhet som riktar sig till eller inkluderar Abiskos 
besökare eller lokalbefolkning för att få hjälp till forskning via Citizen Science-projekt. I ett 
samarbete mellan CIRC, EMG och Designhögskolan vid Umeå universitet har studenter inom 
interaktiv design tagit fram olika sätt för CIRC i samarbete med Naturum  i Abisko att 
engagera Abiskos besökare, varav en del förslag närmar sig Citizen Science i sin utformning, 
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medan andra är mer inriktade på spridning av information (Giesler 2015). Det finns även 
tankar på att börja samarbeta med Länsstyrelsen för informationsspridning i form av 
föreläsningar på Naturum i Abisko(Larson 2015). Exempel på tidigare initiativ till 
informationsspridning gjordes år 2000 då en person startade ett företag för att bedriva 
forskningsturism, däribland i samarbete med ANS, vars intresse då var svagt. Detta 
forskningsturismföretag byggde sin verksamhet på att kommunicera vetenskap till gäster om 
olika slags forskningsområden som finns i Kiruna kommun: rymden, norrsken och nordliga 
ekosystem (Janeck 2015). 

 

Som naturguidestuderande med stort intresse av forskning och klimatförändringar ser jag i 
Citizen Science en möjlighet att ta fram aktiviteter som är meningsfulla för alla inblandade i 
den mening att de möjliggör nya forskningsprojekt och samtidigt minskar avståndet mellan 
allmänhet och forskning samt ökar medvetenhet om klimatförändringar, ekologi och 
naturvård.  Jag tror att natur- eller forskningsintresserade besökare och lokalbefolkning 
skulle delta i Citizen Science om de bara blev erbjudna möjligheten. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med rapporten är att skapa en uppfattning om hur Citizen Science 
kommer till uttryck och används inom forskningsområdet för ekologi, därefter belysa 
möjligheter för Citizen Science inom forskning i nordliga ekosystem genom att ta fram 
konkreta förslag på projekt med Citizen Science-upplägg i Abiskoregionen.  

 

Specifika frågeställningar kommer att fokusera på:  

 

Vilka förutsättningar finns det för Citizen Science inom forskningsverksamheten i Abisko?  

 

Vilken roll kan en naturguide fylla i ett Citizen Science-projekt?  

 

 

2 Material och metod 

En stor del av arbetet har gjorts genom att ta del av forskningsartiklar som finns förtecknade 
i  Web of Science och som relaterar till eller handlar om Citizen Science (CS). För att skapa en 
avgränsning har jag främst hållit mig till syntesartiklar inom kategorin för ekologi, som visar 
en bredd av vad forskning om CS har kommit fram till inom olika områden. 
Litteratursökningen har bl a fokuserat på kvalitetssäkring av data i CS-projekt, användandet 
av olika begrepp för CS och antal artiklar vars data är baserade eller delvis baserade på CS-
data. För att få förståelse för hur CS-projekt utförs i praktiken har jag behövt söka mig 
utanför vetenskapliga artiklar och haft stor nytta av reportage i miljöfokuserade tidskrifter 
och CS-projekts hemsidor. På detta sätt har jag försökt bilda en uppfattning om vilka olika 
slags CS-projekt som finns idag och utifrån det och min tidigare erfarenhet av den forskning 
som bedrivs i Abiskoregionen har jag tagit fram tre modeller för CS-projekt som skulle kunna 
fungera. Det är även dessa modeller jag diskuterat med forskare och andra yrkesverksamma 
inom forskning. Via CS-projekts hemsidor har jag också kommit i kontakt med forskare och 
projektkoordinatorer om hur de går till väga rent praktiskt för att säkra datakvaliteten.  
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Via e-postkontakter samt intervjuer har jag fått insyn i forskningsprojekt, experiment och 
forskningsinfrastruktur samt forskares tankar om vad ett CS-projekt skulle kunna innebära 
för dem i praktiken och vilka deras förutsättningar är för att genomföra CS-projekt. Via e-
post har jag haft kontakt med forskarna Judith Sarneel och Rasmus Erlandsson som har 
arbetat i projekt som relaterar till CS. Jag har även gjort fem intervjuer på Abisko 
Naturvetenskapliga Forskningsstation med forskarna Ellen Dorrepaal, Signe Lett, Maria 
Väisänen, Reiner Giesler och Keith Larson. I intervjuerna har jag fokuserat på 
frågeställningar som berör forskarnas inställning till CS och de modeller jag presenterat för 
dem samt om de själva har några idéer på CS-projekt och förutsättningarna för detta. 
Forskarnas svar på de fyra öppna intervjufrågorna antecknades och redovisas som löpande 
text under respektive underrubrik i resultatdelen. Jag har också haft kontakt med personer 
på andra sätt verksamma inom forskning i Abisko för att få förståelse för förutsättningarna 
för CS.  

 

I forskningsmoment i fält har jag själv tagit mig an rollen som CS-deltagare tillsammans med 
forskarna Maria Väisänen och Signe Lett. Inför dessa moment har jag även fått ta del av 
bakgrunden till deras forskning. Även min tidigare erfarenhet av praktik som fält- och 
labbassistent med en del av forskarna jag för detta arbete intervjuat, har kommit till god 
användning i detta arbete. 

 

 

3 Resultat 

 

3.1 Litteraturstudier 

I mina litteraturstudier har jag fokuserat på hur Citizen Science (CS) kommer till uttryck 
inom forskningsområdet för ekologi, både terminologiskt och praktiskt. Jag har också försökt 
få en förståelse för hur CS används inom ekologin.  

 

Via dessa litteraturstudier har jag stött på ett flertal begrepp och samlingsnamn som 
beskriver företeelsen av att volontärer engagerar sig i forskning, däribland ”Networked 
Science” och ”Crowd Science” (Franzoni 2014). I svenskan har den direkta översättningen av 
”Citizen Science”, ”Medborgarvetenskap”, börjat användas (Ahlgren 2013, Nyström 2013). 
Andra begrepp kan vara ”Amatörforskning” och” Frivilligbaserad forskning” (Jönsson 2013), 
men dessa termer förekommer varken i Svenska Akademiens Ordlista eller i 
Nationalencyklopedin. Det är säkert vanligt att nya eller ökande samhällsföreteelser söker sitt 
namn på detta vis, och jag har märkt av ett behov från forskare och CS-deltagare efter ett mer 
inkluderande begrepp än just ”Citizen Science”, eftersom ordet Citizen (= medborgare)  
antyder att  det volontärbaserade deltagandet förutsätter något form av medborgarskap. 
”Community Science” har föreslagits som ett mer inkluderande alternativ (Wilderman 2007) 
och anses också vara ett mindre individualistiskt begrepp än ”Citizen Science” (Carr 2004).  
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 Tabell 1: Litteratursökning i databasen Web of Science på begrepp som beskriver Citizen Science.  Antal 
syntesartiklar redovisas inom parentes för sökningen för respektive Citizen Science-begrepp inom kategorin 
”Ecology”(ekologi). 

 

Begrepp 

 

Tidsperiod Antal träffar för respektive CS-begrepp.. 

Totalt 
Inom 

kategorin 
”Ecology” 

Inom kategorin ”Ecology” 
AND “Data” + “Quality” 

“Community Science” 1980 - 2014 56 2 (0) 0 

“Participatory Science” 1982 - 2015 31 5 (0) 2  + 0 

“Civic Science” 1994 - 2014 38 5 (0) 5 + 3 

“Citizen Science” 1997 - 2015  664 206 (9) 150  + 35 

“Networked Science” 2005 - 2014 12 0 0 

“Crowd Science” / 
“Crowd-Sourced Science” 2013 - 2015 3 0 0 

 

 

I tabell 1 blir det tydligt att det äldsta begreppet (34 år) och även det näst mest använda är 
”Community Science” medan ”Citizen Science”, som utan konkurrens är det mest använda 
begreppet, kommer på fjärde plats i ålder, 18 år. Det är också tydligt att samtliga begrepp jag 
sökt på fortfarande används. Inom litteratursökningen för varje begrepp lade jag även till 
söktermerna ”Nature Guiding” (naturguidning), ”Nature Guide” (naturguide) och ”Project 
Coordinator” (projektkoordinator), men detta gav inga träffar över huvud taget. 

 

Som ett mått på artiklar vars data är baserade eller delvis baserade på CS-data eftersom det 
säger något om hur många CS-baserade projekt som används inom forskning gjorde jag en 
sökning på ”Citizen Science Data”, ”Volunteers” och ”Citizen Scientists” (Tabell 2). Jag lade 
även till ”Participants” men valde sedan att ta bort det, eftersom artiklarna i resultatet inom 
kategorin ”Ecology” inte verkade handla om CS. 
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Tabell 2: Sökning i databasen Web of Science på begrepp relaterade till Citizen Science-deltagande. 

Sökterm: 
Antal 
träffar 

Inom 
kategorin 
”Ecology” 

“Volunteers” 149042 452 

“Citizen scientists” 161 41 

“Citizen science data” 50 34 

 

 

I en kvantitativ granskning av 388 CS-projekt relaterade till biologisk mångfald och med 
sammanlagt 1,3 miljoner CS-deltagare visade det sig att endast 12 % av projekten bidrog med 
data till utvärderade vetenskapliga artiklar, trots att en tredjedel av dessa CS-projekt har 
internettillgänglig, kontrollerbar, standardiserad data (Theobald m fl 2015). Författarna 
menar att de faktorer som påverkar publikation är projektets rumsliga omfattning och 
livslängd, offentligt tillgängliga uppgifter samt ett mått på vetenskaplig stränghet, det vill 
säga huruvida deltagarna fått viss utbildning i taxonomisk identifiering. Därför tror 
författarna att genom att stärka relationerna och kommunikationen mellan professionella 
och icke-professionella deltagare i den vetenskapliga processen kommer de stora 
dataresurserna kunna utnyttjas bättre framöver.  

 

3.1.1 Viktiga aspekter vid insamlande av data 

Litteraturstudierna har även tydligt visat att det i forskarvärlden finns en oro för om data 
som samlats in genom Citizen Science (CS) kan brista i kvaliteten, på grund av att icke-
professionella forskare samlat in den. Om CS-data ska kunna bidra till forskning krävs 
kvalitetssäkring i hela ledet, från hur data samlas in och analyseras till hur den används 
(Silvertown 2009, Dickinson, Zuckerberg och Bonter 2010). Jag har stött på många artiklar 
som klargör viktiga aspekter av insamlandet av CS-data för bästa kvalitet. Eftersom ämnet 
”datainsamling” är så stort och svårdefinierat, men inte heller ett huvudsakligt fokus för min 
studie, har jag valt att endast belysa några huvuddrag i resultatsammanställningen nedan. 

 

Hochachka m fl (2012) framhåller vikten av balans mellan kvantitet och kvalitet. Behovet av 
kvantitativ CS-data är stort men det är lika viktigt att identifiera standardkrav som 
förhoppningsvis kan höjas med tiden. Metoden för datainsamlingen bör standardiseras, vara 
väldesignad och lättförståelig (Silvertown 2009, Hochachka m fl 2012, Sarneel 2015). När 
studier gjorts för att fastställa skillnaden av datakvalitet mellan volontärer och professionella 
när båda grupper försökt identifiera vissa kärlväxtarter skiljde sig främst kvaliteten när det 
kom till arter som var svårigenkännliga, d v s att de inte hade starka karaktärsdrag enligt 
volontärerna. En lösning på detta kan vara att helt enkelt endast inkludera lättigenkännliga 
arter i volontärers protokoll (Crall m fl 2011). Kvaliteten kan också påverkas av hur länge en 
volontär hjälpt till i ett CS-projekt. Flera studier har dokumenterat effekter från volontärer 
som är i processen av att lära sig insamlingstekniken och visar förbättrad kvalitet efter ett års 
tid. Förbättring kommer ofta av ökad bekantskap med insamlingsprotokollen, större 
skicklighet i att identifiera arter och även ökad insikt om sambandet mellan en art och dess 
hemmiljö (Dickinson, Zuckerberg och Bonter 2010). Crall m fl (2011) kom också fram till att 
något som till stor del påverkade volontärernas förmåga att identifiera arter var deltagarnas 
”upplevda självförmåga”, en hörnsten i psykologisk forskning som behöver undersökas mer i 
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sammanhanget Citizen Science. Någon form av certifiering av deltagare kan vara en effektiv 
försäkran om att alla tagit del av och förstått instruktionerna samt vet artens kännetecken, 
men för deltagaren kan det också vara värdefullt på flera sätt - bland annat kan ett certifikat 
ge en känsla av stolthet och att ha åstadkommit något på ett personligt plan och motivera 
personen att fortsätta sitt engagemang i CS-projektet (Bell m fl 2008). Att skapa och 
underhålla motivationen hos deltagare är något som betonas av många (Crall m fl 2011, 
Hochachka m fl 2012, Larson 2015). Det kan vara motiverande om det finns någon slags 
belöning  eller erkännande gentemot deltagare (Silvertown 2009), t ex genom att utforma 
deltagande som ett spel där deltagare tävlar mot andra. Ofta är t ex fågelövervakningsprojekt 
utformade så (Larson 2015). En annan aspekt av motivation är att låta forskningen och data 
vara öppen och tillgänglig genom att visualisera den på ett tydligt sätt, och vara öppen för att 
de icke-professionella forskarna kan dra nya slutsatser av data (Sullivan m fl 2013, Larson 
2015). Keith Larson (2015), en forskare i Abisko med mångårig erfarenhet av CS,  tror även 
att förutsättningarna för att CS-projekt ska fungera är större om det finns en CS-entusiast i 
forskningsprojektet, d v s en annan person än forskaren som t ex har en tjänst som går ut på 
att koordinera CS-projekten.  

 

3.2 Tre modeller för Citizen Science  

Det finns olika sätt att indela Citizen Science (CS). En grov indelning kan göras genom att 
besvara frågorna om Vem? som startat CS-projektet och Varför?. Detta eftersom projekten 
kan se väldigt olika ut beroende på vem som genomför projektet (t ex ett universitet, 
lokalbefolkning eller en vetenskaplig institution) och varför (t ex skydda hotad natur, svara 
på vetenskaplig fråga, samla klimatdata). 

 

Samtliga tre modeller som jag använt mig av är avsedda att fungera som en indelning av 
fältbaserad CS i Abisko med omnejd, det vill säga att volontärer jobbar i ett specifikt projekt 
tillsammans med eller i kontakt med forskare i fält . Alla projekt är initierade av forskare eller 
andra verksamma inom forskning och projekten genomförs för att svara på vetenskapliga 
frågor eller för att bidra med bakgrundsdata till forskning. Nedan följer verkliga och 
hypotetiska exempel på dessa samt mer ingående förklaringar till respektive CS-modell. För 
vissa exempel finns beskrivningar av hur datakvaliteten säkrats i projekten. 

 

3.2.1  ”Hjälp i fält”  

Denna CS-modell står nära ”traditionell” forskning i den mening att en eller några forskare 
har experiment ute i fält och behöver hjälp med sitt fältarbete, sällskap eller bärhjälp. CS-
deltagandet blir en ”bonus” och appliceras på ett existerande projekt. 

 

Detta är den modell som jag själv fått testa både i samband med min praktik på CIRC där jag 
agerade både fält- och labbassistent under drygt fyra veckors tid, och i samband med detta 
arbete blev det en dags fältassistentarbete åt forskaren Signe Lett, och även en kort tid med 
Maria Väisänen. Med Signe har jag följt med på en två timmars, brant vandring med snöskor 
i lugnt tempo upp till hennes experimentplats på kalfjället där vi började med att fika. 
Därefter blev min uppgift att sondera snödjupet i hennes olika behandlingar, medan Signe 
antecknade. En annan fältassistent tog bort snö från en av ”experimentrutorna” som skulle 
ha sådan behandling. Efter arbetet gick vi ner igen och var sammanlagt borta från Abisko i 
4,5 timmar.  
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Tillsammans med Maria Väisänen var det meningen att jag skulle följa med till 
experimentplatser för att justera värmebehandlingar, fotografera ”experimentrutorna” och 
även räkna spillning från sorkar och renar. På grund av den sena snösmältningen blev denna 
forskningsaktivitet framflyttad, men däremot hjälpte jag Maria med att testa fotoutrustning 
utomhus. 

 

Projektet Rädda Fjällräven som är ett samarbete mellan friluftsutrustningsföretaget 
Fjällräven och fjällrävsforskarna Anders Angerbjörn och Rasmus Erlandsson vid Stockholms 
universitet, kan ses som ytterligare ett exempel på ”Hjälp i fält”. Genom en tävling på 
Fjällrävens hemsida togs fem personer ut som uppfyllde vissa kriterier, främst god fjällvana 
och god fysik. Dessa personer kommer under sommaren att jobba som ”fjällrävs-volontärer” 
under 10 dagars tid ute i fält tillsammans med mer erfarna volontärer (Fjällräven 2015).  
Innan de påbörjar inventeringsarbetet får de gå en två-dagarsutbildning där de får 
bakgrunden till forskningen, går igenom de olika metoderna och även får öva på dem. 
Rasmus Erlandsson (2015) poängterar dock att de oftast tar in personer som är 
biologistudenter. Med denna grund kan givetvis nybörjarmisstag begås men det mesta går att 
korrigera i efterhand genom återbesök, jämförande med annan data och tidigare kartläggning 
av rävarna. 

 

3.2.2 ”Miljöövervakning” 

Här ges två exempel på projekt som jag kallar ”Miljöövervakning”, med detta avses projekt 
där volontärer samlar in data i syfte att skapa en överskådlig bild över t ex biologisk mångfald 
och klimatförändringar i ett område genom kvantitativ datainsamling under lång tid. 

 

Cold Facts är ett projekt som ska stötta klimatforskning i polarområdena, detta bl. a genom 
att tillhandahålla resurser och kompetenser till fältstudier och uppmuntra icke-forskare att 
samla in data av olika slag genom att låna ut enkla mätinstrument. Cold Facts fungerar också 
som koordinator mellan forskare, besökare i polarområden och lokalbefolkningar (Cold Facts 
2015a). För personer som ska göra polarexpeditioner finns alltså möjligheten att låna 
mätutrustning och samla in olika data som bidrar till ett flertal olika forskningsprogram och 
pågående forskning (Cold Facts 2015b). 

 

Ett annat exempel på ”Miljöövervakning” är tidigare nämnda Artportalen som ägs och 
förvaltas av bl a ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet, och är öppen för alla som 
vill skapa en användare och rapportera arter de sett i naturen (Artportalen 2015a). 
Artportalen har ett antal användarvillkor som varje användare godkänner när de skapar ett 
konto på Artportalen för att kunna rapportera in sina fynd. Här tydliggörs att Artportalen 
låter en del fynd kvalitetsgranskas av artexperter: ”Vilka fynduppgifter som granskas kan till 
exempel bero på hur naturvårdsintressant arten är, hur stor osäkerhet som råder kring 
fyndet eller hur stort intresse som finns kring aktuell artgrupp. Att ett fynd har genomgått 
kvalitetsgranskning och godkänts styrker dess riktighet avsevärt, men är ingen garanti för 
dess riktighet.” De fynd som underkänns efter granskning tas inte bort, däremot syns de inte 
i sökningar om inte användare aktivt söker efter underkända fynd (Artportalen 2015b). 
Under ”Kontohavarens åtaganden” i dessa användarvillkor tydliggörs bl a att kontohavaren 
måste vara en riktig person och ska kunna kontaktas om kontohavarens fynd granskas, att 
rapportören ansvarar för att vara så korrekt som möjligt och rätta uppgifterna om det 
uppkommer att något i rapporteringen visar sig vara felaktigt. 
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En iakttagen kvalitetsbrist med Artportalens data är att sällsynta eller hotade arter 
rapporteras oftare än de som inte är det, vilket innebär att det är lättare att få en uppfattning 
om utbredningen av en viss sällsynt eller hotad art än hur vanligt förekommande en ”vanlig” 
art är, eftersom den ofta förbises. Abiskoverksamma forskaren Signe Lett (2015) tycker att 
det skulle tillföra mycket om Artportalen uppmuntrade deltagare mer till att ange 
täckningsgraden av olika arter på en viss plats. I hennes forskning om vilka mossor som är 
gynnsamma för trädetablering vore det värdefullt att veta inte bara var mossorna finns utan 
också vilken eller vilka mossor som dominerar bottenskiktet i olika lokaler runtom i Abisko. 

 

3.2.3 ”Massexperiment”  

Med denna Citizen Science-modell avser jag ett projekt som ska svara på en specifik 
vetenskaplig fråga genom Citizen Science (CS), ofta genom massexperiment. Dessa 
experiment görs oftast för att få en bred geografisk spridning eller för kvantitativ 
datainsamling och utförs av många människor. Instruktionerna för deltagandet bör hållas 
väldigt enkla för att undvika misstag och missförstånd.  

 

Ett globalt experiment baserat på nyttjande av tepåsar är ”Tepåseförsöket” som har som mål 
att skapa ett globalt ”Tea Bag Index” som ett världsomfattande index på jordens 
nedbrytningsförmåga i olika delar av världen, och detta möjliggörs genom att människor i 
hela världen utför experimentet med tepåsar av samma märke och tesort (dECOlab 2015a). 
Planen är att börja skapa en världskarta över jordens nedbrytning om ca fem år, men just nu 
arbetar forskarna bakom experimentet med att sätta upp en bra infrastuktur under ca 1 års 
tid. De planerar att skapa ett enkelt webbformulär och kanske även en applikation med bra 
hjälpfunktioner och möjlighet för deltagare att ladda upp GPS-positionen för sitt eget 
experiment (Sarneel 2015). På experimentets hemsida visas redan idag en karta som 
synliggör var experiment utförts och spridningen är redan idag i nästan alla delar av världen 
men det europeiska deltagandet dominerar ännu stort (dECOlab 2015b). På dECOlab får 
forskare och icke-forskare  olika instruktioner vardera för hur de ska gå till väga: ”concise 
protocol for researchers” (protokoll för forskare) respektive ”Protocol for 
participants”(protokoll för deltagare). Instruktionerna skiljer sig åt både i utförlighet och i 
vetenskaplig noggrannhet, till exempel tillbeds forskaren att väga tepåsarna både före och 
efter de legat i jorden, medan deltagaren endast tillbeds att väga tepåsarna efteråt (dECOlab 
2015c). En av forskarna bakom experimentet, Judith Sarneel (2015), ger exempel på hur hon 
resonerar kring att kvalitetssäkra instruktioner: ”Det som ofta går fel och kan skapa 
förvirring är inkonsekvens i t ex märkning och ordanvändning. I egna experiment kan jag  
kalla samma te för ”Rooibos”, ”Rött” och ”1” i olika sammanhang, men när jag  jobbar 
tillsammans med jättemånga olika människor i Tepåseförsöket blir det viktigt att bara 
använda ett namn”. Hittills har forskarna inte fått in så kvalitativa bidrag från enskilda 
personers experiment, Judith anser att kvalitetskontrollen blir bättre om det finns en lärare 
eller instruktör inblandad i experimentet. Judith tror att enskilda personers bidrag kommer 
att förbättras när kunskap om projektet blir mer lättillgängligt och vidare spritt.  

 

I Sverige har experimentet utformats så att skolklasser har kunnat ansöka om att få vara med 
och 200 av dessa har valts ut baserat på så god geografisk spridning som möjligt. 
Lärarhandledning med bakgrundsinformation och även förslag på hur området kan 
introduceras och diskuteras i klassen görs tillgänglig på hemsidan för ForskarFredag – ”som 
erbjuder aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är” och koordineras av 
Vetenskap & Allmänhet (ForskarFredag 2015) som ”är en ideell förening vars ändamål är att 
främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället” (VA 2015). 
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3.3 Intervjuer 

Nedan följer en redovisning av forskarnas svar på de fyra centrala frågeställningarna från 
mina intervjuer. 

 

3.3.1 Hur ställer du dig till ”Hjälp i fält”? 

Ellen Dorrepaal ser ett problem med säkerheten särskilt på vårvintern men också under 
resten av året. Det är viktigt att alla som deltar i fält är försäkrade utifall någonting skulle 
hända. Hon tycker inte heller att det känns så värdefullt om en person bara följer med en dag, 
eftersom det kanske tar en dag att lära sig momenten, beroende på vad det är. Om volontären 
hjälper till fler dagar tycker Ellen att det känns mer värt. 

 

I Signe Letts arbete just nu står det närmast möjligt för henne att ta in volontärer som 
fältassistenter/säkerhet ut i fält främst på vårvintern då det inte är lika lätt att få hjälp från 
folk på forskningsstationen. Hon tror dock mer på att engagera lokalbefolkning än besökare, 
dels för att lokalbefolkning är en större garanti för fjällvana men också för att det finns en 
social vinst i att engagera sig i varandras verksamheter på en så liten ort som Abisko. I detta 
fall tror hon mer på att annonsera i byn och prata med folk för att få tag i intresserade 
volontärer än att rikta sig till besökare. Hon behöver främst medföljare av säkerhetsskäl men 
under vintern är det inte heller så komplicerade saker att hjälpa till med. Om hon ska börja 
använda sig av volontärer i större utsträckning tror hon att det måste finnas någon slags 
garanti för att folk faktiskt kommer att kunna delta med kort framförhållning och ett bra 
system för boka, även om hon ser att det behövs en startperiod för att få igång det. Signe tror 
att det skulle kunna vara mycket möjligt att genomföra detta med volontärer genom någon 
slags anmälan på internet, men hon ser hellre att lokalbefolkning eller besökare som hon 
känner till följer med henne, eftersom uppgiften kräver en god fysik och även en del fjällvana. 

 

För Maria Väisänen är ”Hjälp i fält” absolut rimligt för ett flertal enklare uppgifter. Maria 
anser att det enda som behövs för en deltagare är verkligt intresse för uppgiften och 
forskningen. Hon föredrar lokalbefolkning framför besökare och framhäver aspekten av att 
som forskare kan det vara lätt hänt att komma till en plats och bara ta det man vill ha och sen 
ge sig av igen, men genom att samarbeta med lokalbefolkning ger man som forskare nånting 
tillbaka till samhället som i viss mån påverkas av forskningsaktiviteter. Dessutom är 
lokalbefolkning värdefulla i sin kunskap om platsen och borde kunna engageras även i 
planering av experiment eftersom de kan bidra till val av vilka lokaler som kan svara på 
forskarens behov. 

 

Reiner Giesler ser ingen möjlighet att applicera ”Hjälp i fält” på sina nuvarande experiment, 
eftersom det är för tidsödande och tar för mycket energi att introducera en ny person att 
arbeta med i fält för enstaka tillfällen.  

 

Keith Larson anser att en del forskare har behov av ”Hjälp i fält” men tror att det kan bli en 
utmaning att koordinera eftersom fältarbete är så väderberoende och han tror att det skulle 
vara lättare att ordna för experiment som ligger nära stationen. 
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3.3.2 Hur ställer du dig till ”Hjälp i fält” utan din egen medverkan? 

Signe är kritisk till att låta volontärer t ex mäta snödjup med sond kring experimentplatser 
när forskarna själva inte är där, eftersom det kan vara riskabelt för själva experimenten ju 
fler människor som vistas på de specifika platserna. För experimentet är det också särskilt 
viktigt att de vet vad snödjupen uppmättes till exakt där deras experiment är och inte tio 
meter ifrån. 

 

För Maria känns det orimligt med självgående volontärer för hennes projekt eftersom hennes 
insamling av data kräver standardiserade mätningar. Till exempel så fotograferar hon sina 
experimentrutor varje gång med en och samma kamera med exakt samma inställningar och 
med ett visst avstånd från marken inuti ett diffusionstält. Detta anser Maria kräver hennes 
eget deltagande vid datainsamlingen för att data ska vara användbar. 

 

Reiner ser vissa möjligheter beroende på vad det är för moment. Han anser att en del 
datainsamling är för avancerad eller känslig för att låta t ex en fjällvandrare göra detta, som t 
ex vattenprover. Andra saker känns mer realistiska som mätning av vattenstånd eller 
snödjup. 

 

3.3.3 Har du egna idéer på ”Massexperiment” eller andra Citizen Science-
projekt?  

Ellen berättar om två idéer som hon skulle vilja utföra. Det första är ett massexperiment som 
handlar om nedbrytning vars mål är att skapa ett globalt index för nedbrytningen av ”vanligt 
fika” som folk tar med sig ut i naturen. Hur lång tid tar det till exempel för ett bananskal eller 
ett äggskal att brytas ner på kalfjället eller i bokskogen? På så vis kommer det bli mer tydligt 
vad som är ”ok” att kasta i olika slags natur.  

 

Den andra idén har Ellen kommit på i samtal med en person som jobbar på SLU pratat om 
att de vill göra något med koppling till miljöövervakning längs Kungsleden. Detta kan t ex 
innebära att ha mätstolpar efter leden som förbipasserande kan nedteckna/fota hur mycket 
snö som kommit och det kan på samma plats även finnas en ram där Citizen Science-
deltagaren kan ta ett foto på en viss landskapsvy för att sedan ladda upp all data i en 
applikation eller på en hemsida.  

 

Signes idé är att få ett flertal ytor med bestämd storlek inventerade i området runt 
Torneträsk. Fokuset för deltagarna skulle vara förekomst och täckningsgrad av fyra väldigt 
olika mossarter. Data från detta experiment skulle hon då kunna koppla till tidigare 
experiment som hon gjort med dessa mossor för att undersöka förutsättningarna för björk 
och tall att etablera sig på det som är kalfjäll idag. 

 

I Finland planerade Maria och en kollega att genom en finsk naturvårdsförening starta ett 
naturvårdsprojekt för att hantera problem med invasiva arter i naturmiljöer genom att 
deltagare skulle kunna rapportera in arternas förekomst i olika lokaler.  

 

I tidigare arbete i Finland har Maria forskat i vad renbete har för påverkan på 
koldioxidflöden och vegetation och om hon ska fortsätta med det ser hon det som nödvändigt 
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att starta någon form av samarbete med renskötare. Samarbete kan dock vara problematiskt 
för renskötare, eller till och med den samiska kulturen, eftersom det beror på 
forskningsresultaten om själva samarbetet upplevs positivt för deltagarna. Om resultaten t ex 
visar att den pågående renskötseln är negativ i någon aspekt för ekosystemen kan det leda till 
att renskötare påverkas negativt av beslut som baseras på forskningen de hjälpt till med. 
Maria har tidigare erfarenhet av att ett forskningsprojekt visade att renarnas bete har en 
hämmande effekt på växters koldioxidflöden, något som togs emot med misstro från 
renskötselmotståndare. Hon tycker att det är synd att forskning inom detta område alltid 
”sårar någons känslor”, men tycker samtidigt att någon ju måste göra den forskningen också.  

 

Maria tror också att det finns potential i hennes och andras projekt vars dataanalys till stor 
del handlar om att titta på tusentals bilder och bedöma förekomst av ”gröna bildelement” 
(pixlar), eller annat som enkelt skulle kunna utföras av Citizen Science-deltagare på internet.  

 

Reiner driver ett projekt som han kallar för Outreach-projektet, som han genomför i 
samband med Designhögskolans program för interaktiv design. I detta projekt har studenter 
tagit fram olika förslag på hur forskning kan kommuniceras till besökare och i vissa fall låta 
besökare samla in data eller utföra egen forskning. I kontakten med designstudenterna har 
Reiner uttryckligen bett om förslag som inte ska innebära ökad arbetsbelastning för forskare, 
eftersom åtminstone han känner sig ganska överbelastad i dagsläget. 

 

3.3.4 Ser du några hinder för att genomföra din idé?  

En stor begränsning av vilka projekt en forskare väljer kan vara själva det akademiska 
systemet som enligt Ellen kan göra forskare ganska konkurrensutsatta, beroende på var i sin 
forskarkarriär en person befinner sig. För någon i Ellens position som forskningsledare är det 
viktigt att komma med i de mest ansedda tidskrifterna (t ex Nature) eftersom detta skapar 
möjligheter för henne att få pengar till nästkommande projekt, både till sina egna och till sin 
forskargrupps (doktorander och post-doktorer) projekt. Ellen ser det därför lite som av ett 
risktagande med Citizen Science (CS) och föredrar att  välja de säkra projekten före de som är 
mer osäkra. Ellen kan också personligen se att denna osäkerhet ligger i en begränsning i sin 
egen kunskap kring detta sätt att forska på, eftersom det är ett nytt forskningsupplägg för 
henne. Om hon skulle samarbeta med en kollega som själv hade erfarenhet av CS skulle det 
kännas lättare att sätta igång något av sina CS-experiment. Men hon tror att om en viktig 
fråga skulle komma upp som inte går att besvara utan hjälp av CS skulle hon inte avstå från 
att genomföra idén, om det fanns tid och plats för ytterligare ett till projekt, vilket det inte 
riktigt gör i dagsläget. 

 

Signe som är en yngre forskare och som är van vid positionen av att vara nybörjare ser det 
inte som ett hinder att behöva lära sig ett nytt forskningsupplägg för att genomföra sin CS-
idé.  

 

Anledningen till att Maria inte genomförde sin idé kring miljöövervakning av invasiva arter 
är främst för att hon flyttade till Abisko, och att idén inte kändes lika viktig för henne 
personligen som att fortsätta sin egen forskning. Hon tycker dock att idén fortfarande är 
viktig. 
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Reiner har inga idéer på specifika CS-projekt just nu, vilket är det enda som hindrar honom 
från att genomföra ett sådant projekt. 

 

 

3.4 Framtida Citizen Science-projekt 

Nedan följer en sammanställning av konkreta exempel på idéer på möjliga CS-projekt inom 
forskning i nordliga ekosystem (Tabell 3), samtliga i syfte att svara på forskningsfrågor eller 
på behov av miljöövervakning. Idéerna är både från forskare och mig själv. ”Hjälp i fält” är 
utelämnad från tabellen eftersom det är CS som är applicerbar på en del ”traditionell” 
forskning och inte ett renodlat CS-projekt. Det finns också en idé kring hur dessa projekt 
skulle kunna presenteras för deltagare, genom en hemsida som samlar alla CS-projekt i 
regionen, så att nyfikna personer kan få mer information och anmäla sitt intresse för 
deltagande. Denna idé presenteras inte heller i tabellen eftersom det är en idé på hur CS-
projekten kan tillgängliggöras och koordineras. 

 

Tabell 3: Exempel på möjliga Citizen Science-projekt i Abiskoregionen. Kolumn A avser förslag på projekt som ska 
svara på specifika forskningsfrågor medan kolumn B är förslag på miljöövervakning och insamlande av data som 
kan fungera som bakgrundsdata. 

A. Massexperiment B. Miljöövervakning 

Bildanalys av forskares fotografier på 
internet 

Citizen Science-deltagare rapporterar 
förekomst av invasiva arter i fjällmiljö 

Mossinventering av ett fåtal mossor och 
deras täckningsgrad i Torneträskområdet 

Fiskare i Torneträsk (eller annan fjällsjö) 
rapporterar fångst av harr, röding 
 

Nedbrytningsexperiment 
Vilken mat är ”ok” att slänga i olika slags 
natur och vilken är inte ok? 

Fjällvandrare utför mätning av snödjup på 
specifika punkter ute i terrängen/ 
fotografering av landskapet inom en viss 
ram och inventeringsruta efter utvalda 
punkter längs fjälled 

Snödensitetsmätning  
Renskötare utför mätningar där deras renar 
betar på vintern 

Renskötare/stugvärdar rapporterar 
fenologiska data från vid givna GPS-punkter 
som de besöker årligen 

Sondering av aktivt lager på 
permafrostmyrar 

Stugvärdar gör klimatologiska 
observationer, t ex för snödjup/densitet. 
Väderstationer i fjällstugor med Wi-Fi 
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I tabell 4 presenteras en sammanställning av rollfördelning, möjligheter och risker för ett 
upplägg av Citizen Science där projektet initieras av en forskningsverksam person, 
koordineras av en naturguide och en Citizen Science-deltagare främst hjälper till med att 
samla in data. 

 

Tabell 4: Sammanställning av rollfördelning, möjligheter och risker som gäller för alla de olika parterna i ett 
Citizen Science-projekt, med undantag för finansiärer. En del punkter gäller endast för modellen ”Hjälp i fält” 
som innebär att deltagare följer med forskare ut i fält. 

 Forskningsverksam 
person 

Naturguide Citizen Science-
deltagare 

Ansvars-
fördelning 

- Initiativtagare  
- Projektledare 
- Utbildare av 
volontärer 
- Ledare i fält (”Hjälp i 
fält”) 

- Koordinator mellan 
forskare, volontärer och 
eventuella andra 
samarbetspartners  
- Rekryterare och 
utbildare av volontärer 
tillsammans med 
forskare  

- Datainsamlare  
- Handledare för en 
deltagande grupp, t ex 
en lärare för en 
skolklass i ett 
massexperiment 

Möjligheter  - Få hjälp med enklare 
uppgifter i fält ett sätt 
att frigöra tid för sig 
själv och kollegor 
(”Hjälp i fält”) 
- Nå ut med sin 
forskning  
- Möjliggörande av 
stora kvantitativa 
projekt med geografisk 
spridning 
- Säkerhet för de som 
annars skulle gått ut 
ensamma i fält (”Hjälp i 
fält”) 

- Förkorta avståndet 
mellan allmänhet och 
forskning,  
- Öka medvetenhet om 
miljöförändringar  
- Erbjuda något för 
”äventyraren” som 
annars inte behöver 
guide  

- Bidra till 
kunskapsutveckling  
- Ökad förståelse för  
forskning och 
vetenskapliga metoder 
- Ökat förtroende för 
forskning och 
vetenskapliga metoder  
- Meriterande 
erfarenhet  

Risker  - Kvalitet på data och 
ojämn datafrekvens  
- Slöseri med tid 
och/eller pengar  
- Risktagande i 
karriären  

- Svårighet att nå ut till 
potentiella deltagare  
- Lågt  intresse från 
volontärer  

- Ibland slitsamt arbete 
- Säkerhet 

 

 

4 Diskussion 

 

Litteraturstudierna behandlade de olika termer som beskriver Citizen Science (CS), hur 
mycket CS faktiskt bidrar till forskning och olika aspekter av ett lyckat CS-projekt med fokus 
på datainsamling.  

 

I min artikelsökning (tabell 1) blev det tydligt att det populäraste begreppet är ”Citizen 
Science”, vilket jag också genomgående använt i den här rapporten. Samtidigt som begreppet 
har kritiserats för att vara exkluderande har det blivit populärt att i svenskan använda sig av 
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den direkta översättningen, medborgarvetenskap. Jag tror att det vore användbart att skapa 
ett globalt begrepp eftersom CS-projekt ofta är just globala. Då behövs ett ord som inte utgår 
från att det volontärbaserade deltagandet ska förutsätta medborgarskap som begreppet 
antyder, eftersom medhjälparna till exempel kan vara besökare eller asylsökande. CS 
kritiseras också för att det innefattar ett individualistiskt synsätt (Carr 2004) samtidigt som 
CS ofta har betydelse för forskning om det utförs av ett stort kollektiv. Det näst mest 
använda, ”Community (= grupp, samhälle, gemenskap, intressegrupp) Science”, kan vara 
användbart eftersom det finns en bredd av betydelser i ordet, men kan vara svåröversatt. 
Beroende på tolkning, antyder ”Community Science” en slags samhörighet eller plats, vilket 
inte är nödvändigt för t ex webbaserad CS. Det är troligt att det finns behov av olika begrepp 
beroende på vem som deltar och varför. Forskare kanske söker volontärer, medan en 
naturintresseförening kanske anser att de utför ”Community Science”. 

 

Resultaten som presenteras i tabell 2 fungerar endast som en indikation på att inte särskilt 
många artiklar baserar sina data på CS, en indikation som också får stöd i litteratur jag tagit 
del av. Det stora antalet träffar på ”Volunteers” i tabell 2 beror på att mycket forskning görs 
med frivilliga (volunteers) som studieobjekt, bland annat i samband med medicinska studier 
eller genom intervjuer. Inom ekologin är människor som forskningsobjekt av naturliga skäl 
ovanligare, så därför kan jag dra som slutsats att de flesta av de 452 träffarna inom ekologi 
rör sig om någon slags CS. Därmed inte sagt att alla artiklar jag fann i denna sökning är 
studier baserade på CS-data utan kan fortfarande, som i tabell 1, vara studier av olika 
aspekter av CS.  

 

Intervjuerna gjordes inomhus med alla utom med Signe Lett då vi var ute i fält. Enda 
hjälpmedlet för att minnas var anteckningar jag gjorde samtidigt. Jag fick göra en avvägning 
om jag skulle spela in eller endast anteckna och kom fram till att det kan vara hämmande för 
många om det de säger spelas in, särskilt om man inte är van vid intervjuer. Ute i fält var det 
uteslutet att spela in eller anteckna eftersom intervjun försiggick medan vi gick ner för en 
brant. Därför blev det extra viktigt att ha väldigt konkreta frågeställningar som jag kunde 
ställa till alla för att kunna jämföra svaren, något som försvårades av att min indelning av 
modeller för CS är ett resultat av denna studie och har därmed vuxit fram under arbetets 
gång. Frågeställningen ” Är ”Hjälp i fält” utan din egen medverkan applicerbart på dina 
existerande projekt?” (3.3.2) är en tidigare modell som visade sig vara orealistisk för flera av 
forskarna att genomföra. Reiner tyckte att den skulle kunna appliceras på en  del projekt, 
men långt ifrån alla. Hade jag utfört en intervju i ett tidigare skede hade jag kanske även 
tidigare förstått vilka av modellerna som är rimliga för forskare, men samtidigt hade jag nytta 
av den kunskap jag fått i mina litteraturstudier innan jag utförde intervjuerna. 

 

Den ursprungliga planen för mina fältstudier var att agera CS-deltagare i ”Hjälp i fält” 3-5 
fältdagar tillsammans med forskaren Maria Väisänen, men på grund av den sena 
snösmältningen kunde jag inte delta i detta, eftersom min vistelse i Abisko redan var långt 
framskjutet i mitt projekt. Detta kan illustrera problemet med CS-deltagande i 
forskningsprojekt som är väderberoende, vilket också poängterades av en av forskarna jag 
intervjuat. De fältstudier jag hann med i samband med detta arbete bestod av en dag i fält 
tillsammans med Signe Lett samt kameratest tillsammans med Maria Väisänen där min egen 
kunskap kring fotografering kom väl till pass. För en detaljerad studie av hur ”Hjälp i fält” 
kan användas skulle det vara nödvändigt att följa med på ett flertal olika fältmoment, men för 
detta arbete var det inte nödvändigt. Jag har även haft nytta av mina tidigare erfarenheter av 
att praktisera som fältassistent till Ellen Dorrepaal och Signe Lett, även då hade vi samtal om 
vad som krävs för att en icke-forskare ska kunna hjälpa till i fält, och kom fram till att många 
sysslor i fält endast kräver tydliga instruktioner och personen som hjälper till är noggrann, 
vilket inte garanteras av att vara t ex utbildad biolog utan styrs mer av deltagarens 
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personlighet. Mara Väisänen (2015) betonade också att det viktigaste är att en deltagare är 
intresserad av att hjälpa till. 

 

4.1 Vad är förutsättningar för Citizen Science inom 
forskningsverksamheten i Abisko?  

Ur min synvinkel som naturguidestuderande påbörjade jag detta arbete med fokus på att 
Abiskos många besökare skulle kunna engageras, berikas och hjälpa till med forskning i 
regionen. Men minst två av forskarna uttryckte en vilja att hellre engagera lokalbefolkningen, 
vilket även argumenteras för i litteraturen. Om Citizen Science (CS) i Abisko i första hand 
riktar in sig mot turister kan det skapa ytterligare avstånd mellan forskare och 
lokalbefolkning vilket skulle vara negativt ur ett demokratiseringsperspektiv. Och jag tror, 
liksom forskare jag talat med, att det därför kan vara klokt att initiera samarbete med dem 
som faktiskt lever på platsen. Lokalbefolkning kan också komma med nya infallsvinklar och 
upptäckter grundad i deras platskännedom eller andra erfarenheter från annat än forskning.  

 

I litteraturen och i intervjuer har jag fått en uppfattning om vad som är värdefullt att tänka på 
vid starten av ett CS-projekt, gällande kvalitetssäkring i datainsamling och även att motivera 
CS-deltagare att fortsätta i projektet. När det handlar om kvalitetssäkring är som i all 
forskning standardiserade mätningar av högsta vikt, men i samarbete med CS-deltagare är 
det viktigt att instruktionerna för mätningar är enkla samtidigt som de bidrar till hög kvalitet. 
Det är också viktigt att vara konsekvent i sin information kring experimentet (Silvertown 
2009, Hochachka m fl 2012, Sarneel 2015). För att deltagarna ska bli och fortsätta vara 
motiverade att delta och göra sitt bästa finns det många aspekter att tänka på vid CS-
projektets utformning. Den psykologiska aspekten har visat sig inverka på deltagares 
förmåga att identifiera arter, men i hur stor utsträckning och vad man kan göra som forskare, 
kommunikatör eller koordinator finns inte ännu forskning om (Crall m fl 2011). 

 

I intervjuer med forskare har jag förstått att man kan uppleva ett hinder för att starta ett CS-
projekt på grund av det risktagandet som ett CS-projekt innebär i dagens 
konkurrensinriktade akademiska system. Detta styrks också i litteraturstudier och artikelsök. 
Antalet artiklar som baserar sina data på CS är ännu idag inte många och vad det beror på 
kan självfallet vara flera saker. Men ett sätt att komma runt det hindret som forskare kan 
vara genom att ha ett samarbete med andra som har erfarenhet av CS, samt göra projektet 
vid sidan av andra ”traditionella” projekt. Då är det mindre riskabelt för den enskilde 
forskaren om projektet skulle vara svårgenomförbart. Det beror helt på var man är i sitt 
arbete för att kunna planera in CS-projekt, för en del känns det rimligt att applicera ”Hjälp i 
fält” på sina traditionella forskningsprojekt medan andra hellre vill engagera volontärer först 
om projektet de startar är avhängigt volontärernas deltagande.  

 

Sammanställningen av idéer på möjliga CS-projekt i Abiskoregionen (Tabell 3) bär alla på 
såväl inneboende problem som möjligheter och kräver var för sig genomgående analys för att 
kunna genomföras och ge tillfredställande resultat. Ett flertal av projekten skulle kunna ingå i 
en hemsida eller applikation där personer som är intresserade av CS i Abiskoregionen kan 
anmäla sitt intresse. Varje person kan ha sin egen användare där de också fyller i sin 
eventuella utbildning och annan erfarenhet av t ex inventeringar, om en del CS-deltagande 
kräver t ex biologistudier eller en viss fysisk kapacitet. Denna applikation eller hemsida skulle 
också kunna vara densamma som CS-deltagare kan ladda upp data på. Det är viktigt att den 
hemsidan/applikationen är enkel att förstå för användare, tillgängliggör data genom att 
visualisera den t ex på en kartbild och det kan även vara motiverande för deltagare om 
datarapportering är upplagt lite som en tävling, där den som leder får något slags 
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erkännande. På en sådan hemsida skulle även webbaserad CS kunna utföras av deltagare från 
hela världen. Användare svarar på enkla frågor om vad de ser på varje bild. Kvaliteten säkras 
genom att samma bild visas för flera användare, och de som har avvikande svar förhållande 
till majoritetens svar kan antingen kontrolleras eller automatiskt raderas. 

 

4.2  Vilken roll kan en naturguide fylla i ett Citizen Science-projekt?  

Även om jag inte nog kan understryka att det finns CS-projekt för alla olika människor med 
olika intressen tror jag det är viktigt att definiera en målgrupp som är trolig att vilja delta i 
CS-projekt i nordliga ekosystem och som också är lämpade för de uppgifter som finns. Det är 
en målgrupp som vi kan kalla ”äventyraren” som i kombination med intresse för naturen, 
miljö och äventyr som jag tror är lämpliga som CS-deltagare och skulle kunna vara 
intresserade av att delta i CS-projekt. Genom att erbjuda ”äventyraren” en möjlighet att delta 
i CS-projekt i samband med sitt besök i Abiskoområdet får en naturguide chansen att nå ut 
till en ny målgrupp som tidigare inte behövt naturguidetjänster. Beroende på upplägg på CS-
projekt kanske inte naturguiden kommer att utgöra rollen som naturguide ur den 
traditionella aspekten i lika stor utsträckning. Däremot skulle en naturguide kunna vara 
nödvändig i vissa upplägg som att t ex ta hand om en grupp på plats då inte forskaren har tid. 
I andra upplägg kan en naturguides roll vara att stå för kommunikationen mellan forskare 
och deltagare, skapa lättillgänglig information och koordinera projektets delar. Vidare ser jag 
även möjligheten för en naturguide att tillsammans med andra aktörer starta upp mer 
deltagarstyrda CS-projekt. 

 

4.3 Slutsatser 

Förutsättningarna för CS-baserade projekt inom arktisk forskning i Abiskoregionen beror till 
största del på de faktiska personer som är verksamma inom denna forskning. Har någon en 
fråga som endast kan besvaras genom CS verkar samtliga forskare jag varit i kontakt med 
vara positiva till att starta CS-projekt, under förutsättning att de har tid. I rapporten finns 
samlat ett tiotal exempel på CS-projekt som är fullt genomförbara om tid, pengar och 
motivation finns. Beroende på vad projekten gynnas av kan de riktas till en specifik målgrupp 
för deltagande. För kvalitativ datainsamling kan det kan det vara viktigt med en särskild 
målgrupp, medan en kvantitativ datainsamling kan gynnas av att vara öppen för alla och 
ställa låga kvalitetskrav på den enskilde deltagaren.  

 

Jag har också kommit fram till att det kan vara klokt att initiera ”Hjälp i fält” tillsammans 
med lokalbefolkning framför turister och övriga mer renodlade CS-projekt tillsammans med 
naturintresseföreningar, samebyarna och Abiskobor.  

 

Forskarna kan komma att behöva en person som brinner för Citizen Science, vilket även en 
intervjuperson framhöll, och som är koordinator och kommunikatör i forskarnas projekt. I 
samarbete med besökare kan en naturguide som vill kommunicera forskning om nordliga 
ekosystem vara en stor tillgång. 
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