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Sammanfattning
Syftet med studien är att studera deltagarnas uppfattade beteendeförändringar som
medverkande i medborgarforskningsprojektet Växtkalendern. Ett vidare syfte med studien
är att studera hur medborgarforskningsprojektet Växtkalendern kan påverka klyftan mellan
medvetenhet och handlingskraft hos deltagarna i frågor rörande klimatförändringen, så
kallat action gap. Studien har sin utgångspunkt ur en abduktiv ansats, där det empiriska
materialet påverkar litteraturen och omvänt. Relevant empiri har samlats in genom en
enkätundersökning. Undersökningen har skickats ut till alla deltagare i forskningsprojektet
Växtkalendern, dessutom har intervjuer och samtal med specialister inom området
medborgarforskning genomförts.
Resultatet visar att medborgarforskningsprojektet Växtkalendern har potential att påverka
deltagarna. Ur enkäten framkommer det att deltagarna anser att möjligheten att hjälpa
forskningen är den klart viktigaste anledningen till deltagande. Med hjälp av de teoretiska
utgångspunkterna
och
det
empiriska
materialet
analyserades
medborgarforskningsprojektets möjlighet att förändra beteenden hos deltagarna i frågor
gällande klimatförändringen. Studien visar att klyftan mellan medvetenhet och
handlingskraft kan minskas med hjälp av medborgarforskning då deltagarna upplever en
ökad medvetenhet och ett förändrat beteende i och med deltagandet i projektet.
Nyckelord: medborgarforskning, informellt lärande, beteendeförändring, action gap,
klimatförändring.
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Abstract
The purpose of the study is to study the behavioral changes in participants in the citizen
science project “Växtkalendern”. The purpose is also to study how the citizen science project
“Växtkalendern” can influence the gap between awareness and action in terms of climate
change issues, so-called action gap, among the participants. The study is conducted based
on an abductive approach, where the empiric material influences the literature study and
vice-versa. The relevant empirical was collected through a survey sent out to all the
participants in the project “Växtkalendern”. In addition, interviews and discussions with
specialists in the field of citizen science research have been conducted.
The results shows that the citizen science project “Växtkalendern” has potential to influence
participants. The survey revealed that the participants felt that the opportunity to assist
research was clearly the most important reason for participation. Using the theoretical
standing points and the empirical material, the citizen science project ability to create
behavioral changes in the participants in terms of climate change issues was analyzed. The
study shows that the gap between awareness and action can be reduced with the help of
citizen science as participants experienced increased awareness and a changing behavior
through participation in the project “Växtkalendern”.
Keywords: citizen science, informal learning, behavioral change, action gap, climate change.
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1 Inledning
Människan har i decennier försökt att förenkla livet, detta har bidragit till att ny teknik
anpassats efter människans behov ur ett perspektiv där det sociala och ekonomiska
aspekterna har spelat stor roll. På senare tid har också den ekologiska aspekten
åskådliggjorts, då kunskapen om människans utnyttjande av jordens naturresurser ökat
kraftigt (Bernes, 2016). Med anledning av de påvisade klimatförändringarna och dess
fortsatta förlopp, ställde sig författaren frågan hur människan ska komma ur den kniviga sits
hon har satt sig. Svaret tycks vara naturligt: eftersom människan är en av de största
anledningarna till klimatförändringen, bör det vara hennes uppgift att reparera de skador
som uppstått på grund av den egoism människan besitter (Bernes, 2016). Dessvärre är
uppgiften inte lika enkel som den låter, det krävs enorma insatser från samhället och
allmänheten. Det krävs också forskning och engagemang för att kartlägga vad som kommer
hända och hur det ska hanteras.
Klimatforskarna har sett en kraftig ökad medvetenhet kring klimatförändringen på senare
tid. Detta tros bero på media och dess ökade rapportering. Samtidigt sägs det att människans
egenintresse har ökat för en bättre framtid. Forskarna ser dock oroväckande på problemet
att allmänheten fortfarande bara i liten grad ändrar sina beteenden för att minska sin
miljöpåverkan (Persson & Forslund, 2014). Forskningen har idag kommit långt gällande vad
som krävs av människan, men än är inte genomslagskraften tillräcklig för att gamla vanor
och beteenden ska förändras på klimatets vägnar (Persson & Forslund, 2014).

1.1

Bakgrund

Även om klimatfrågorna verkar vara ett nytt problem för samhället idag, har dessa frågor
diskuterats sedan lång tid tillbaka. Enligt Fleming (1998) finns dokumentation att människan
redan på 1700-talet började diskutera klimatet då den franske diplomaten Abbé JeanBaptiste Du Bos påstod att klimatets periodiseringar gick hand i hand med människans
konstnärliga anda. Detta tog även Charles-Louis de Secondat Montesquieu fasta på och
vidareutvecklade resonemanget till den grad att Montesquieu påstod att klimatet påverkade
människan i så stor utsträckning att det var en hälsorisk att resa mellan olika klimatzoner
(Bernes, 2016). In på 1800-talet fortsatte filosofer runt om i världen diskutera klimatets
påverkan på människan. Montesquieu’s teorier förkastades då klimatets skiftningar istället
aktualiserades. Studierna fokuserade på hur olika klimat såg ut i olika delar av världen.
Teorierna förändrades från att ha varit inriktade mot att klimatet var likvärdigt i förhållande
till breddgrader, till att visa att det var mer avancerat än så. Människan började se skillnader
på det europeiska klimatet jämfört med det nordamerikanska, i och med den stora
emigrationen från Europa till Nordamerika. Snart konstaterades att det är stora skillnader i
klimatet mellan världsdelarna, där både mer regn och kraftigare vindar uppmärksammades
i Nordamerika till skillnad från Europa (Fleming, 1998).
I mitten av 1800-talet började även framgångsrika vetenskapsmän studera klimatet parallellt
med de filosofer som intresserat sig för ämnet. Joseph Fourier försökte förstå sambanden
mellan jordens medeltemperatur och atmosfärens genomsläpplighet av solljus (Fleming,
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1998), genom att visa på att atmosfären släppte igenom mer inkommande solstrålar än den
var benägen att sända ut efter reflektion mot jordytan. Fourier drog i och med denna
observation slutsatsen att medeltemperaturen skulle varit lägre om inte atmosfären funnits,
detta symboliserade Fourier med ett växthus, vilket utmynnade i att begreppet
Växthuseffekt introducerades. Joseph Fouriers upptäckt var ett litet, men avgörande steg i
de nya diskussionerna kring klimatet, då fler och fler började studera jorden och dess
omgivning.
Vidare följde år av diskussioner kring hur sambanden mellan jordens medeltemperatur och
atmosfären såg ut. Dessa diskussioner utmynnade i att den irländske kemisten John Tyndall
fastställde olika gasers förmåga att absorbera värmestrålning. När Tyndall var klar visade
resultaten att både vattenånga och koldioxid var mer benägna att absorbera värmestrålning
än andra ämnen. Detta bidrog till en förståelse för hur jordens uppvärmning fungerade.
Tyndalls upptäckt medverkade till att klimatforskningen intensifierades och blev allt mer
central i samhället (Tyndall, 1861).
Under tiden John Tyndall studerade olika gaser pågick studier i Norden som också skulle visa
sig vara betydelsefulla för den fortsatta förståelsen av klimatet. Två banbrytande
vetenskapsmän var Arvid Högbom och Svante Arrhenius, som båda arbetade med att
analysera kolets kretslopp och dess effekter på klimatet. Högbom var enligt Bernes (2016)
den förste vetenskapsmannen som kartlade kolets kretslopp. Höbom visade också att
människan påverkar koldioxidhalten i atmosfären genom sin förbränning av stenkol. Svante
Arrhenius var till en början mer intresserad av istiden och dess uppkomst, men i och med
dessa studier fann Arrhenius att koldioxidhalten i atmosfären borde påverka
medeltemperaturen på jorden. Upptäckten gjorde att Arrhenius valde att studera
koldioxidhalterna i luften (Arrhenius, 1896).
Enligt Bernes (2016) bemöttes Arrhenius av motstånd från kritiker, de påstod att koldioxid
av olika anledningar inte påverkade klimatet. Motståndarna menade till exempel att havet
hade stora möjligheter att ta upp koldioxid ur atmosfären vilket skulle bidra till att
koldioxidhalten inte skulle öka nämnvärt. Arrhenius förkastade därför sina slutsatser och
inte förrän på 1930-talet påvisade en man vid namn Guy S. Callendar att koldioxidhalten i
atmosfären faktiskt ökat betydligt sedan slutet av 1800-talet. I och med Callendar’s upptäckt
aktualiserades Arrhenius studier igen och detta blev en katalysator som ledde till att allt fler
vetenskapsmän intresserade sig för just kolet och dess effekter på klimatet. Idag vet forskare
att kolet är en av de största orsakerna till dagens klimatproblematik och därför ses Arrhenius
idag som en viktig person i historien Bernes (2016).
Fram till 1950-talet kunde människan inte med säkerhet förklara hur koldioxidhalten i
atmosfären påverkade klimatet. Det var först när vetenskapsmannen Gillbert N. Plass (Plass,
1956) visade att koldioxid och vattenånga inte absorberar värmestrålning i den utsträckning
som vetenskapsmän tidigare påstått som man kunde påvisa koldioxidens påverkan på
klimatet. Vidare förklarade Plass (1956) att klimatförändringarna orsakade av människan
inte skulle kunna bevisas förrän på 1900-talet, då förändringarna av koldioxidhalterna i
atmosfären var mycket långsamma. Som tidigare fanns motståndare även för dessa teorier,
det var inte förrän de två amerikanerna Revelle och Seuss (1956) visade att haven inte tog

2

upp koldioxid i den utsträckning som tidigare påståtts, som samhället började inse allvaret i
klimatförändringen.
Forskningen inom klimatet blev efter Revelle och Seuss upptäckter allt mer fokuserad och
allt fler började inse hur stor inverkan människan har på klimatförändringarna. Detta blev en
katalysator även för politiker och FN, det bidrog till att FN sammanträdde i Stockholm
sommaren 1972 och detta var den allra första globala miljökonferensen (Josefsson, u.å). Ett
resultat av detta möte var FNs bildande av klimatpanelen vid namn IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) år 1988. Denna organisation började kartlägga
klimatförändringarna och publicerade sin första rapport 1990 (Houghton, J. T., Jenkins, G. J.
& Ephraums, J. J., 1990). Från 1990 har IPCC regelbundet publicerat uppdaterade rapporter.
I sin rapport från 1995 bekräftar FN klimatförändringarna och betonar att dessa förändringar
märkbart har orsakats av människan (IPCC, 1995). Enligt Plass (1956) bekräftas därmed också
de teorier som tidigare genererats. I senare rapporter har IPCC uppgraderat säkerhetsgraden
i rapporten från att anta att det är människan som påverkat klimatförändringarna, till att i
den senaste rapporten visa att det är 95 procent sannolikhet att människan är den största
orsaken till klimatets förändringar (Bernes, 2016).
Parallellt med IPCC jobbar FN idag globalt med att motverka klimatförändringen, minska
fattigdom och öka demokratin i värld genom Agenda 21 (Nationalencyklopedin, u.å.a).
Sverige har tagit fasta på FNs arbete och riksdagen har tagit fram 16 miljömål (Miljömål.se,
u.å.a). Ett av målen är Begränsad klimatpåverkan som enligt Miljömål.se (u.å.b) tagits fram
på grund av den ökade halten växthusgaser i atmosfären. Detta mål har som syfte att minska
de utsläpp som människan bidrar med, vilket i längden ska leda till att klimatförändringarna
ska stabiliseras. Målsättningen är också att jobba mot att medeltemperaturen på jorden inte
ska överstiga 2 grader jämfört med den förindustriella temperaturen (Miljömål.se, u.å.b).
I och med att klimatförändringen är ett komplext problem är forskningsprojekt inom detta
området idag ofta mycket stora och kräver i många fall enorma insamlingar av data, till
exempel observationer (Kasperowski, D., Kullenberg, C. & Mäkitalo, Å., 2017). För att kunna
genomföra dessa stora projekt tar forskare i allt större utsträckning hjälp av allmänheten.
Metoden kallas för medborgarforskning, eller citizen science, och handlar om att frivilliga
(t.ex. lokalbefolkning, skolklasser etc.) ur allmänheten hjälper forskare att samla in eller
analysera data (Dickinson J. L., Zuckerberg, B. & Bonter, D. N., 2010).
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1.2

Medborgarforskningsprojektet Växtkalendern

Växtkalendern är ett svenskt projekt som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som
en del av Naturens Kalender. Projektet Naturens Kalender består av en samling kalendrar
som långsiktigt samlar observationer från Växtkalendern, Bikalendern och Fågelkalendern.
Naturens Kalender består även av ett projekt där allmänheten rapporterar in hur långt våren
kommit genom att studera växternas utveckling, projektet kallas Vårkollen och äger rum
under Valborgshelgen varje år (Bolmgren, personlig kommunikation 17 maj 2017). Denna
studie fokuserar dock endast på projektet Växtkalendern.
Tanken med Växtkalendern är att deltagarna ska följa årstiderna utifrån växternas vår- och
höstperioder, allt från blommornas ankomst till trädens lövfällning. Med hjälp av datan som
samlas in försöker forskare förstå och förutse klimatförändringarnas effekter (Bolmgren,
u.å.b). Datan används även för att följa upp miljömålet Begränsad klimatpåverkan som
riksdagen tagit fram som ett steg för Sveriges mål kring miljön och dess förändringar
(Boberg, 2017; Bolmgren, personlig kommunikation, 17 maj 2017). Växtkalendern startades
2009 i Jönköpings län i ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen. Eftersom
genomslagskraften blev så pass stor valde forskarna att sprida projektet i hela Sverige och
idag rapporteras det in cirka 17 000 observationer varje år, från cirka 3000 observatörer runt
om i landet (Hassel & Bolmgren, 2013; Bolmgren, u.å.a; Bolmgren, personlig
kommunikation, 17 maj 2017).
För att kunna jämföra datan som samlas in via Växtkalendern använder sig forskare av
referensdata från observationer som genomfördes i Sverige mellan åren 1873–1951. Denna
historiska data samlades in av frivilliga observatörer i samarbete med det svenska
fenologinätverket, Uppsala universitet och Statens Meteorologiska-Hydrografiska Anstalt
(Hassel & Bolmgren, 2013). Med hjälp av medborgarforskningsprojektet Växtkalendern och
referensdatan har forskarna sett att vegetationsperioden på 50 år har förändrats upp till två
veckor för vissa arter. Många människor kan tycka det är positivt, att våren anländer tidigare,
det ger oss både större skördar och andra växtarter. Men naturens timing, vilket är växterna
och pollinatörernas samspel, riskerar att rubbas och därmed är många arters existens osäker
(Hassel & Bolmgren, 2013).
Kartläggning av växters förändrade vegetationsperioder är viktig för framtiden, med dessa
data kan världen få en fingervisning i vad som komma skall gällande klimatet (Bernes, 2016).
Projekt likt Växtkalendern samlar alltså idag på sig värdefulla kunskaper och erfarenheter
från allmänheten. Frågan är dock om Växtkalendern kan vara ett effektivt hjälpmedel för att
sprida kunskap och därmed förändra samhällets insatser för klimatet. Är kommunikationen
mellan forskarna och observatörerna tillräcklig och finns det några hinder för den fortsatta
utvecklingen av medborgarforskning som forskningsmetod?

1.3

Centrala begrepp

Nedan följer en beskrivning på centrala begrepp som används i rapporten.
Medborgarforskning – Avser en metod för hur forskare kan ta hjälp av allmänheten för att
samla in data alternativt analysera stora datamängder (Kullenberg & Kasperowski, 2016).
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Klimatförändring – Klimatförändring i detta sammanhang handlar om hur klimatet förändras
utifrån människans påverkan och hur dess effekter utbreder sig, genom att jordens
medeltemperatur ökar (Bernes, 2016).
Informellt lärande – Grundas i det lärande som inte sker i en organiserad undervisningsmiljö.
Detta lärande sker i vardagen som en naturlig utveckling omedvetet eller medvetet (Illeris,
2007).
Action gap – Avser den klyfta som idag har uppkommit mellan medvetenhet och
handlingskraft inom klimatförändringarna och det faktum att människan idag känner till
mycket om klimatförändringen men i liten utsträckning villig att göra något åt det
(Rönnerman, 2004).
Beteendeförändring – Handlar om den beteendeförändring som sker hos människan i
förhållandet till action gap (Kollmuss & Agyeman, 2010).
Växtkalendern – Ett medborgarforskningsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet
(Bolmgren, u.å.a).

5

2 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att kartlägga och belysa hur deltagare i medborgarforskningsprojektet
Växtkalendern uppfattar sig motiverade att förändra sina beteenden genom informellt
lärande vad avser klimatförändringens sak. Ett ytterligare syfte är att jämföra studiens
resultat med några av medborgarforskningens frågor gällande klimatförändring, samt om
deltagande i Växtkalendern kan påvisa minskad klyfta mellan medvetenhet och
handlingskraft i frågor gällande klimatförändringen, så kallat action gap.

2.1

Frågeställning
•
•
•

2.2

Hur motiveras deltagarna i medborgarforskningsprojektet Växtkalendern till vidare
deltagande?
Hur stimuleras deltagare i medborgarforskningsprojektet Växtkalendern att
förändra beteenden vad avser klimatförändringen genom informellt lärande?
Vilka slutsatser kan dras gällande action gap mellan medvetenhet och handlingskraft
utifrån medborgarforskningsprojektet?

Avgränsningar

Denna studie studerar möjligheterna att förändra beteenden hos människan med hjälp av
medborgarforskning. Studien är avgränsad till att undersöka om deltagarna i projektet
Växtkalendern anser sig ha uppnått en beteendeförändring genom deltagande i projektet.
Studien fokuserar på projektet Växtkalendern vilket är en del av Naturens kalender och vars
avgränsning är att endast observera specifika växters vegetationsperioder. Vidare har
studien avgränsats till att endast fokusera på om deltagarna uppfattat att de har förändrat
sitt beteende med Växtkalenderns hjälp, men inte i vilken grad denna förändring har skett.
Litteraturen är begränsad till att i så stor mån som möjligt fokusera på befolkningen och
klimatet i nordliga Europa och specifikt i Sverige.
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3 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt behandlas de teoretiska utgångspunkterna som har valts för att svara på
studiens forskningsfrågor.

3.1

Lärande i form av beteendeförändring

Enligt Hesslow (u.å) var Ivan Pavlov professor inom medicin i början av 1900-talet, Pavlov
studerade matsmältningen hos hundar och visade på relationen mellan åsynen av föda och
magkörtlarnas aktivitet. Vidare bidrog dessa upptäckter till att Pavlov började studera
hundarna och deras reaktioner vid utfodring. Detta bidrog till den klassiska behavioristiska
teorin och dess betingade reflexer, vilka beskrevs av Pavlov som reaktioner utifrån inlärda
mönster. Senare anammade även Burrhus Frederic Skinner dessa teorier i sina studier inom
beteendeforskning och undervisningsstrategier. Metoden kallade Skinner för instrumentell
betingning vilket grundas på att inlärning sker utifrån belöning och bestraffning (Skinner,
2008). Förstärkningsbetingelserna kommer enligt Skinner (2008) påskynda inlärning och
beteendemönster, vilket betyder att beteendet formas utifrån individens konsekvenser.
Skinner (2008) konstaterade att den instrumentella betingningen gjorde det möjligt att
analysera beteenden och samtidigt föra människan i en önskad riktning, genom aktivt
deltagande, där kontinuerlig förstärkning är ett måste.
Från den instrumentella betingningsteorin, som utarbetades från den klassiska
behaviorismen, har dagens beteendeterapi och den kognitiva beteendeterapin utarbetats,
vilket enligt Nationalencyklopedin (u.å.b) idag är en vanlig behandlingsmetod inom
sjukvården vid psykologiska problem. Dessa teorier anser att människans psykologiska
problem har sin grund i individens erfarenheter och dess inlärningsmönster. Dessa problem
går enligt Nationalencyklopedin (u.å.b) endast att få bukt på genom att kartlägga
problemens orsaker. Den kognitiva förmågan beskrivs som den intellektuella förmågan, det
vill säga den förmåga människan har att bearbeta information (Egidius, 2017).
Enligt Sellbjer (2002) utarbetade Olson och Bruner (1996) den så kallade folkpsykologin och
folkpedagogiken med utgångspunkt i människans handlande, genom konstruktioner av
modeller. Sellbjer (2002) menar att detta härstammar från Immanuel Kants kunskapsteori
kring hur människans medvetande av kunskapsinsamling förhåller sig till resten av världen.
Folkpsykologin grundas på intuitiva teorier som ofta kännetecknas av tyst kunskap. Tyst
kunskap utarbetades av den ungersk-brittiske vetenskapsfilosofen Michael Polanyi på 1960talet, vilket beskrivs som att människans vetenskapliga kunskapsinsamling är i behov av
intuitiv bedömning, det vill säga baserad på både erfarenhet, kunskap och kompetens
(Hansson, 2007; Sellbjer, 2002). Sellbjer (2002) beskriver även det konstruktivistiska
perspektivet inom lärande som att människan skapar sina kunskaper och erfarenheter med
hänsyn till tolkningar av världen, vilket är ett vidare resultat av Skinners instrumentella
betingning.
Under senare delen av 1900-talet utarbetade professorn Jack Mezirow vid Columbia
University fram nya teorier kring vuxnas lärande utifrån den konstruktivistiska synen, det
transformativa lärandet, som baserar sig på vuxnas kritiska tänkande. Denna teori innebär
enligt Mezirow (1997) att vuxna redan har en utvecklad referensram i form av associationer,
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värderingar, erfarenheter och känslor. Vad som utmärker dessa referensramar är att de är
svåra att förändra. Mezirow (1997) beskriver det transformativa lärandet genom att lärande
och nya beteendemönster utvecklas från den vuxna individen då den engagerar sig i en
aktivitet. Detta ska tillåta dem att se världsbilden på ett annat sätt än vad de gjort tidigare.
Det vill säga individen försöker integrera de nya kunskaperna eller slutsatserna i sin egen
världsbild och på så sätt förstoras deras egen världsbild.
Illeris (2007) har tagit fram olika teorier kring lärande och beteendeförändring, framförallt
genom att förena det konstruktivistiska och det sociokulturella perspektivet, vilket beskrivs
som att människan måste ta in kunskap genom aktivt deltagande, genom hela livet (Illeris
2007; Sellbjer, 2002). Illeris (2007) beskriver vuxnas lärande enligt fyra riktlinjer;
•

Vuxna lär utifrån vad individen anser är meningsfullt.

•

Vuxnas lärandet bygger på vad individen besitter för resurser.

•

Vuxna tar eget ansvar för sitt lärande i den utsträckning individen anser det vara
intressant.

•

Vuxna lär endast det som individen anser vara av intresse.

Dessa riktlinjer kan även kompletteras med Mezirows teori kring vuxnas lärande. Illeris
(2007) konstaterade i sina studier att det krävs två avgörande förlopp för att lärande ska ske;
samspelet med omvärlden och individens förmåga att ta till sig ny kunskap. Vidare delar
Illeris (2007) upp dessa förlopp i tre dimensioner för lärande;
•

Innehållsdimensionen som innefattar själva kunskapen som ska läras i form av
färdigheter och förståelser.

•

Drivkraftsdimensionen som påverkar de psykologiska förutsättningarna genom
motivation, känslor och intressen.

•

Samspelsdimensionen som påverkas av det sociala och samhälleliga.

Illeris (2007) menar med dessa dimensioner att lärandet ska ses ur sitt sammanhang och
definieras utifrån de förutsättningar som finns.

3.2

Medvetenhet och handlingskraft

Enligt Kollmuss och Agyeman (2010) har studier för att förstå människans minne och
tänkande pågått under många århundranden. Attityd sägs vara synonymt med medvetande,
där attityd förklaras som människans inställning i en viss fråga eller i en viss situation, det vill
säga det är vad människan säger eller tänker som visar människans attityd. Vidare beskrivs
handlingskraft som vad människan gör, det vill säga människans beteende (Kollmuss &
Agyeman, 2010). Enligt Kollmuss och Agyeman (2010) har samhället dock ett problem där
medvetenheten inte korrelerar med handlingskraften. Många forskare har försökt beskriva
klyftan som har bildats mellan medvetenhet och handlingskraft, men än återstår många
frågetecken. Fenomenet har fått namnet action gap. Enligt Persson och Forslund (2014)
beskrivs action gap som bristen av handlingskraft även om medvetenheten hos individen
existerar. Studier visar idag att handlingskraften och människans förmåga att ändra sitt
beteende är långt ifrån vad det borde vara med den kunskap som allmänheten besitter.
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Enligt Berlin (2004) uppkom forskningsområdet action gap, som på svenska kallas
aktionsforskning, eftersom människan var nyfiken och intresserad av att skapa förändring
redan långt innan människan visste vad klimatförändringarna var.
Det finns idag många studier som diskuterar vad gapet mellan medvetenhet och
handlingskraft beror på. En anledning till action gap kan enligt Jackson (2005) vara de vanor
och rutiner människan har. Det beror på människans oförmåga att ta sig ur inövade mönster.
Idag lever människan med relativt rutinmässiga vardagar och aktiviteter, valen sker
automatiskt och ingen vidare eftertanke krävs, det vill säga valen görs i så stor utsträckning
som möjligt, enklast möjligast. En annan förklaring sägs vara de sociala normerna, som i
grunden beror på människans förtroende till varandra. Människan vill inte sticka ut ur
mängden och anpassar sig därför efter resten av samhället. De sociala normerna är
konstruerade av samhället, för samhället och utifrån det som anses vara rätt eller fel.
Förutom vanor och sociala normer påverkas även människans livsstil och ekonomi i hög grad,
detta är dock ett outforskat område som allmänheten i stor grad vill dölja vid
forskningsundersökningar (Jackson, 2005).
Ytterligare en faktor som påverkar hur villig människan är för beteendeförändringar är hur
samhället sprider informationen kring problemen och hur kommunikationen går till. Detta
påverkar allmänheten i och med individens förmåga att ta upp information. Moser och
Dilling (2011) beskriver svårigheterna i kommunikationen om klimatforskningen, vilken har
en stor påverkan på hur människan uppfattar vikten av ett ändrat beteende till förmån för
planeten. För att handlingskraften ska bli större belyser Moser och Dilling (2011) därför
vikten av information och förklaringar för att människan ska ha möjlighet att flytta sina
handlingar.
Enligt Lidskog, Sandstedt och Sundqvist (1997) sägs det finnas två människotyper, den
värdestyrda och den vanestyrda. Författarna menar att den värdestyrda människotypen har
svagare vanor vilket beskrivs som att dessa människor har enklare att förändra beteenden.
Vidare beskrivs vanestyrda människotyper ha starkt anknutna vanor och har därför till
skillnad från värdestyrda människor svårare att förändra sina beteenden. Lidskog, Sandstedt
och Sundqvist (1997) beskriver att dessa båda människotyper förekommer i samhället, vilket
kan beskriva olika människors förmåga att ta till sig information och därmed också
förändringar.

3.3

Medborgarforskning

Det är enligt Greenwood (2007) svårt att spåra hur långt tillbaka forskarna har använt sig av
allmänheten i forskningsprojekt. 1749 startades ett av de första dokumenterade projekten
där amatörer var inbjudna att delta i ett finskt forskningsprojekt. Deltagarna hade som
uppgift att observera fåglar då forskarna, med Johannes Leche i ledningen, hade som mål
att kartlägga fåglarnas migration (Greenwood, 2007). I och med utvecklingen av detta
projekt spreds forskningsmetoden runt om i Europa och världen, vilket ledde till att allt fler
medborgarforskningsprojekt startades. Enligt Kasperowski, Kullenberg och Mäkitalo (2017)
var det dock inte förrän efter andra världskriget som forskningen i sin nuvarande form
började ta hjälp av allmänheten. Även då var de ornitologiska projekten de största och
dominerande. Det blev allt vanligare att allmänheten fick delta i forskningsprojekt, men än
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så länge fanns det inget namn på forskningsproceduren (Kasperowski, Kullenberg &
Mäkitalo, 2017).
Enligt Dahl, Bolmgren och Langvall (2008) pågick ett mindre medborgarforsknings projekt
med 18 fenologiska stationer runt om i Sverige mellan 1751–1752. Resultaten presenterades
i två avhandlingar som senare gav idén för att starta upp projektet igen, då i mitten av 1800talet. Enligt Dahl, Bolmgren och Langvall (2008) pågick dessa observationer i drygt 40 år,
med drivkraft från det Svenska Meteorologiska Centralanstalten (idag SMHI). Under denna
tid lämnades det in knappt 300 000 observationer från hela landet. Idag har dessa
observationer sammanställts och används som referensdata för hur klimatförändringarna
påverkar växternas vegetationsperioder och dess utbredning.
Enligt Cohn (2008) var det inte förrän på 1990-talet som ett forskarteam vid Cornell
University i New York utarbetade ett begrepp som skulle täcka metoden där allmänheten
deltar i forskningsprojekt. Namnet bestämdes till citizen science, direkt översatt till svenska
medborgarvetenskap. Begreppet har utvecklats och idag pratar man i Sverige om
Medborgarforskning (Cohn, 2008; Vetenskapsfestivalen, 2016). Enligt Kullenberg och
Kasperowski (2016) handlar över 50 procent av alla artiklar som skrivits utifrån
medborgarforskning om klimatförändringarna på olika sätt. Forskningsmetoden är dock
fortfarande relativt ny och många forskare vet fortfarande inte att de jobbar med
medborgarforskning enligt Kasperowski (personlig kommunikation, 28 april 2017), vilket
bidrar till att mörkertalet i hur många artiklar som publiceras i form av
medborgarforskningsprojekt är stora (Kullenberg & Kasperowski, 2016). För att sprida
kunskap kring medborgarforskning har olika föreningar startats runt om i världen. Dessa
föreningar jobbar tillsammans aktivt med att sätta upp riktlinjer för hur
medborgarforskningsprojekt bör hanteras. I Europa jobbar ECSA (European Citizen science
Association) med dessa frågor sedan 2013 (ECSA, u.å). ECSA tog 2016 fram tio principer för
medborgarforskning där syftet var att belysa medborgarforskningens viktiga nyckelbegrepp
vid användningen av metoden samt att belysa de etiska rättigheterna och skyldigheterna
metoden har. Dessa principer vill föreningen implementera hos forskarna för att
upprätthålla och vidareutveckla medborgarforskningen (ECSA, 2016).
Enligt Kasperowski (personlig kommunikation, 28 april 2017) har medborgarforskning
kritiserats för att inte vara tillräckligt pålitlig, många anser att det är allmänhetens bristande
kunskaper inom forskningsområdet som orsakar denna svaghet. Dock finns det inga belägg
för att medborgarforskning är mindre pålitlig än andra forskningsprojekt, då projekten ofta
använder sig av olika algoritmer för att säkerställa datakvalitén från allmänheten
(Vetenskapsfestivalen, 2016).
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4 Metod och utförande
I detta avsnitt beskrivs arbetsprocessen, de metoder som valts för insamling och analys av
data presenteras och motiveras.

4.1

Metodval

Enligt Blomkvist och Hallin (2014) är en av de viktigaste processerna av arbetsgången att
bestämma forskningsdesignen innan metoden väljs. Det innebär att fundera på vilka
empiriska modeller som ska användas för att problematiseringen ska bli forskningsbar.
Grunden för metodvalet bildades därför av frågorna vem, vad och vilka, där svaren gavs
genom att undersöka deltagare i ett medborgarforskningsprojekt, genom en
enkätundersökning för att frågeställningarna ska kunna besvaras. Vidare bestämdes att
forskningsdesignen skulle utgöras av en triangulering då kombinationen av olika
forskningsmetoder bedömdes vara bättre genom att betrakta forskningsområdet utifrån
olika perspektiv. Fördelen med triangulering är på så vis en ökad träffsäkerhet utifrån
validering av tillförlitligheten samt möjligheten att bedöma forskningsområdet ur olika
perspektiv (Denscombe, 2014). Möjligheten att använda olika forskningsmetoder är i detta
fallet betydelsefullt då ämnet ännu är relativt outforskat. Utifrån valet att använda
triangulering som forskningsmetod, krävdes en konstant jämförelse mellan de olika
empiriska materialinsamlingsmetoderna. Genom att använda en abduktiv ansats (Davidsson
& Patel, 2003) har arbetet fokuserats på den empiriska insamlingen av material, där
litteraturstudier i de teorier som ansetts vara relevanta skett parallellt med den empiriska
insamlingen. Detta innebär att det empiriska materialet har påverkat den litteratur som
studerats och tvärtom (Blomkvist & Hallin, 2014).
Litteraturstudien har genomförts under hela projektets gång och relevant litteratur har sökts
på olika databaser på internet, där framförallt KTH Primo, ERIC samt Google Scholar använts,
dessa innehåller ett stort antal granskade artiklar. För att säkerställa kvalitén och
tillförlitligheten på litteraturen har alla artiklar noga kontrollerats mot varandra innan de
använts i studien. Litteraturtips har inhämtats från forskare inom området och viss
information har även hittats i böcker. På grund av det relativt nya studieområdet har
internetbaserad litteratur prioriterats framför böcker.

4.1.1 Intervju
För att få en tydligare bild av hur medborgarforskning ses i forskarvärlden idag genomfördes
en semistrukturerad intervju med en forskare i ett relativt tidigt skede av projektet. En
semistrukturerad intervju betyder att intervjuaren har några få specifika ämnen eller frågor
som den vill styra intervjun med, men där intervjupersonen får reflektera själv och frågorna
anpassas utifrån intervjusituationen. Intervjupersonen blir i och med denna metod styrd i
den mån behov finns (Denscombe, 2014). Denna metod valdes då intervjun sågs huvudsak
som ett tillfälle att skapa en förståelse kring medborgarforskning och samtidigt skapa en
kontakt med intervjupersonen. Intervjun genomfördes med Dick Kasperowski,
universitetslektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, en väl-citerad forskare inom
medborgarforskning just nu (Göteborgs universitet, 2017). Enligt Denscombe (2014) är en
viktig del av intervjuprocessen att presentera vilket syfte intervjun har samt att delge
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personen information i de fall ljudinspelning krävs. I detta fallet presenterades intervjuns
ändamål samt en förfrågan om tillåtelse att spela in. Att spela in intervjuer kan i vissa fall
bidra till att intervjupersonen blir tillbakadragen och känner sig obekväm i situationen
(Denscombe, 2014). I detta fall valde Kasperowski att godkänna ljudinspelning och utan
någon antydan till osäkerhet inför inspelningen. Hela ljudinspelningen transkriberades efter
intervjun där kommentarer, kroppsspråk och nödvändig information lades till. Vidare
numrerades även raderna vilket enligt Denscombe (2014) är att rekommendera vid stora
transkriberingar då de ska användas vid till exempel citering (se transkriberingen av intervjun
med Kasperowski i bilaga A).
En konferens arrangerades i Göteborg i april 2016; ”Defining principles for mobile apps and
platforms development in citizen science: Interaction, Interoperability, Innovation” (se
bilaga B för konferensens upplägg och program), med anledning av medborgarforskning och
dess möjligheter till vidare utveckling, inom framförallt datorutveckling och
pattformsanvändning. Under de tre konferensdagarna skapades kontakter i och med samtal
med olika aktörer inom medborgarforskningen. Dessa samtal bidrog till vidare förståelse
inom medborgarforskningen. Enligt Lantz (2013) är det viktigt att skilja på en intervju och ett
samtal. En intervju är en dialog och till skillnad från en dialog i ett samtal har intervjun ett
tydligt syfte och är till för att samla information kring ett specifikt ämne. Dessutom är det
intervjuaren som ska ha kommandot under intervjun. I och med konferensen skedde endast
samtal med de olika aktörerna, då frågorna i huvudsak inte var anpassade efter ett specifikt
syfte utan istället efter intresse och bakgrund.
Inför intervjun som genomfördes med forskaren Dick Kasperowski och konferensen i
Göteborg togs kontakten med olika medborgarforskningsprojekt, detta för att kunna
fokusera på relevant information samt ställa relevanta frågor. Inför detta kontaktades därför
Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Sveriges Lantbruksuniversitet, vilket
medförde en kontakt med Kjell Bolmgren som är koordinator vid enheten för skoglig
fältforskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Bolmgren är även samordnare för
miljöövervakningen av projektet Växtkalendern som en del av Naturens Kalender (SLU,
2016). Kontakten med Kjell Bolmgren skedde till en början via mejl och telefon, vidare
skedde kontakten uteslutande över mejl. Vid ett tillfälle bokades ett möte som genomfördes
med avsikten att skapa kontakt och diskutera enkätundersökningens omfång och
genomförbarhet. Mötet valdes att genomföras i form av ett samtal till skillnad från en
intervju, i syfte att låta dialogen formas efter informationsutbytet.

4.1.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningen genomfördes i samråd med handledare vid KTH och Stockholms
universitet samt Kjell Bolmgren vid Växtkalendern. Anledningen till att enkätformulär
används som informationsinsamlingsmetod beror på dess möjlighet att nå en bred
deltagargrupp och dess fördel av en snabb återkoppling från respondenterna. Valet gjordes
även i och med enkätundersökningens relativt självadministrerande arrangemang, vilket
respondenten själv väljer hur och när den vill svara. Fördelen med enkätundersökning är
även möjligheten till att göra undersökningen standardiserad. Detta gör att det går att
utröna jämförbarhet mellan olika svarsgrupper. Dock ses frånvaron av respondentens
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möjlighet att ställa kompletterande frågor och följdfrågor gällande undersökningen samt
svårigheten att kontrollera sanningsgraden i respondenternas svar som nackdelar med
användningen av enkätundersökning (Denscombe, 2014; Ejlertsson, 2014). Detta sågs dock
inte som ett problem i och med enkätundersökningens spridning.
Enkätundersökningen genomfördes på internet genom programmet Netigate, som är en
svensk plattform för undersökningar (Netigate.se, 2016). Spridningen av
enkätundersökningen gjordes via mejl till alla deltagare i medborgarforskningsprojektet
Växtkalendern, cirka 3000 personer. Mejl är även det huvudsakliga kommunikationssättet
Kjell Bolmgren kommunicerar med deltagarna. För att säkerställa svarsfrekvensen skickades
enkäten ut till alla som någon gång registrerat sin mejl-adress på naturenskalender.se. I
mejlet till deltagarna skickades en länk till programmet Netigate. Användningen av en
webbaserad enkätundersökning möjliggjorde enklare och säkrare databearbetning vid
sammanställande av resultatet (Ejlertsson, 2014). Växtkalendern använder sig också av olika
sociala medier för kommunikation, så som Instagram, Twitter och Facebook (Bolmgren,
personlig kommunikation 17 maj 2017).
Utformning och genomförande
Deltagarna förbereddes för enkätundersökningen en vecka i förväg, där information kring
projektet och dess syfte presenterades. När enkäten senare skickades ut i ett separat mejl
med en länk till enkätundersökningen skickades också ett följebrev med, där syftet
ytterligare en gång beskrevs. I detta följebrev fanns även en beskrivning av enkätens upplägg
samt ett på förhand tack till deltagarna. Enligt Repstad (1999) kan den information
deltagarna fick i förhand bidra till ökad motivation hos respondenterna. Motivationsfaktorn
är annars en av de viktigaste och svåraste utmaningarna vid enkätundersökningar, på grund
av svårigheten att förstå varför en respondent väljer att svara. Motivation delas ofta in i
yttre- och inre motivation och i samband med enkätundersökningar är det den inre
motivationen som i största mån bidrar till att deltagarna svarar. Den inre motivationen
beskriver människans intresse för att svara på enkäten samt ämnet, samtidigt som den yttre
motivationen istället är ett bidrag av till exempel en yttre belöning. På så vis är ett följebrev
där enkätens syfte beskrivs oerhört viktigt i detta sammanhang enligt Ejlertsson (2014).
Ytterligare en metod för att öka motivationen hos respondenterna är att använda ett par
öppna frågor i enkätformuläret, där respondenterna själva får uttrycka sig (Ejlertsson, 2014).
I enkätundersökningen valdes därför att ha en öppen fråga där respondenterna själva fick
reflektera med egna ord. Frågan grundades i intresset att låta deltagarna med egna ord
beskriva
sin
faktiska
beteendeförändring
i
och
med
deltagandet
i
medborgarforskningsprojektet Växtkalendern. För att säkerställa anonymiteten enligt
personuppgiftslagen (PUL), som ska skydda respondenternas integritet, kunde inga svar
kopplas till en specifik individ (Ejlertsson, 2014).
För att öka svarsfrekvensen skickades en påminnelse ut efter en vecka. Då det inte var
möjligt att koppla enkätundersökningen till varje individs mejl-adress skickades påminnelsen
även till de deltagare som redan svarat. Enligt Ejlertsson (2014) kan detta medföra att vissa
svarar flera gånger, men vikten av en påminnelse till de som inte svarat väger tyngre än att
vissa svarar flera gånger.
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Enkätundersökningen genomfördes med avsikt att studera deltagarna i Växtkalendern
utifrån hur de uppfattar att projektet har påverkat dem inom frågor rörande de pågående
klimatförändringarna. Frågornas upplägg grundade sig i att få deltagarna att
uppmärksamma hur deras beteende såg ut innan de valde att registrera sig i projektet
Växtkalendern respektive hur det ter sig idag. Vid utformningen av enkätfrågorna (se bilaga
C) har tre fokusområden följts enligt figur 1.

FIGUR 1. ENKÄTUNDERSÖKNINGENS UPPBYGGNAD.
Möjligheten att visa på en beteendeförändring hos deltagarna gav idén att forma frågorna
utifrån modellen som en trappa, där första steget är till för att förstå respondenternas
tänkande. Andra steget är avsett för att koppla de beslut som måste tas för en
beteendeförändring och det tredje steget är menat till att förstå människans handlande.
Enkätundersökningen avser därför att få insikt i hur respondenterna uppfattar sitt
handlande i vardagen utifrån klimatförändringarna som en följd av deltagandet i
Växtkalendern. Resultaten analyserades utifrån ett action gap-tänkande, där teorier från
litteratur kring medvetenhet och handlingskraft ger en bild av hur Växtkalendern påverkar
deltagarna.

4.2

Metoddiskussion

Deltagarna har aktivt valt att registrera sig hos Växtkalendern vilket gör att resultaten inte
kan generaliseras på andra medborgarforskningsprojekt som inte gäller klimatförändringen.
Samtidigt har en mindre än en tredjedel av alla registrerade på Växtkalendern valt att delta
i enkätundersökningen, det kan finnas olika anledningar till detta. En av anledningarna kan
vara att enkätundersökningen skickades ut via e-post, där enkätformuläret hittades på en
digital plattform. I och med detta begränsas studiens svarsfrekvens, då endast de deltagare
som läst sina e-post svarade på enkätundersökningen. Den digitala plattformen kan också
bidragit till att ett antal potentiella svarande inte valde att medverka.
Det är enligt Ejlertsson (2014) svårt att behandla öppna frågor, vilket ofta är orsaken till att
dessa frågor har låg svarsfrekvens, detta beskrivs som internt bortfall. Det interna bortfallet
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gör att tillförlitligheten inte går att säkerställa. För att undvika ett stort internt bortfall är
vikten av väl valda frågor en viktig faktor. Det sägs att ju bättre konstruerade frågor desto
bättre svarsfrekvens (Ejlertsson, 2014). I det utgivna enkätformuläret fanns en öppen fråga
till deltagarna, ändamålet med denna fråga skulle utgöra en komplettering och
”djupdykning” till resten av enkätformuläret. Med anledning av detta skulle inte det interna
bortfallet påverka enkätundersökningens giltighet på grund av högt internt bortfall. Som
förväntat blev det interna bortfallet högt på den öppna frågan. Samtidigt blev den andel av
svarande en användbar komplettering för frågorna med svarsalternativ. Den öppna frågan
uppfyllde därmed sitt ändamål. För att undvika att den öppna frågan skulle påverka resten
av enkätundersökningen valdes denna fråga att ställas sist.

4.3

Validitet och reliabilitet

Denscombe (2014) menar att det är svårt att bedöma kvaliteten och trovärdigheten i en
studie där kvalitativa empiriska metodval använts. Det beror till stor del på svårigheterna att
samla in exakt lika empiriska data vid ett nytt försök, då det praktiskt taget är omöjligt att
samla samma grupp människor i exakt samma miljö för att utföra datainsamlingen igen.
Dessutom förändras den sociala miljön och människan får både andra intryck och kunskaper
som kan påverka resultaten. På så sätt brukar studiens kvalité, trovärdighet och
tillförlitlighet bedömmas utifrån faktorerna validitet och reliabilitet. Validiteten handlar om
i vilken utsträckning studien binds ihop med syfte och frågeställningar, det vill säga huruvida
studien undersöker det som faktiskt ska undersökas. Visar studiens resultat på syftet sägs
studien ha en hög validitet (Alvehus, 2013). Det är svårt att med garanti säkerställa studiens
exakthet och därmed är den empiriska insamlade datan en viktig beståndsdel i hur hög
validitet studien kan anses ha.
Reliabilitet bedömer istället tillförlitligheten för studien, denna faktor har en viktig inverkan
på vidare forskning och bedömer i stort hur metoden har genomförts och detta beskrivs i
studien. Reliabiliteten bedöms i vilken utsträckning det är möjligt att göra om studien på
exakt samma sätt. För att säkerställa att andra forskare ska kunna genomföra studien och få
entydiga resultat är det viktigt att metoden, processens beslut och analysen beskrivs noga
då det underlättar för vidare forskning (Alvehus, 2013; Denscombe, 2014).

4.4

Etiska frågor

Studiens insamling av empiriska data har skett utifrån de fyra riktlinjerna för forskning inom
det humanistisk-samhällsvetenskapliga etiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002),
som består av:

•
•
•

Informationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om
de aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7)
Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma
över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9)
Konfidentialitetskravet – ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående
personer skall ges största möjliga konfidenstialitet och personuppgifterna skall
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12)
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•

Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast
användas för forskningens ändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14)

Inför enkätundersökningen skickades ett följebrev med till alla deltagare som registrerat sig
på Växtkalendern, detta för att informera om enkäten samt dess syfte. I och med detta har
informationskravet uppfyllts vid enkätundersökningen. Informationskravet uppfylldes även
vid intervjuerna samt de möten som förekom under arbetsprocessen, då projektets syfte
och bakgrund beskrevs. Detta har inte ansetts störa reliabiliteten, utan har istället setts som
en motivationshöjare inför framförallt enkätundersökningen.
Samtyckeskravet har uppfyllts i och med deltagarnas möjlighet att frivilligt svara samt
möjlighet att när som helst avbryta enkätundersökningen. Genom att alla deltagare i
enkätundersökningen anonymiserats och inga personuppgifter går att koppla till svaren har
konfidentialitetskravet också infriats. All insamlad data har och kommer endast används till
denna studie och av samordnare av Växtkalendern vilket gör att även nyttjandekravet
förverkligats.
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5 Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit i projektet, vars syfte är att; studera
deltagarnas uppfattade beteendeförändring i medborgarforskningsprojektet Växtkalendern,
samt att studera; vilka slutsatser som kan dras gällande action gap för
medborgarforskningens ambition att minska klyftan mellan medvetenhet och handlingskraft
i frågor gällande klimatförändring. Resultatet är en sammanställning av den genomförda
enkätundersökningen samt intervjuerna. Dessa kommer senare att analyseras. Hela den
transkriberade intervjun är bifogad i bilaga A, i detta avsnitt är citeringar och referenser
märkta med dess radnummer. Vidare presenteras de 753 anonyma enkätsvaren som erhållits
från enkätundersökningen, se bilaga C.

5.1

Kunskap och beteendeförändring från Växtkalendern

Intresset för klimatförändringen har ökat kraftig de senaste åren. Enligt Kasperowski
(personlig kommunikation, 28 april 2017) och Bernes (2016) beror det på medias ökade
rapportering kring människans påverkan på klimatet. Växtkalendern och dess deltagare
bidrar till insamling av data som används för att bevaka Sveriges miljömål. Dessa data
behandlas av Naturvårdsverket som årligen sammanställer resultaten i en rapport till
regeringen (Boberg, 2017). I diagram 1 visas hur deltagarantalet har utvecklats från år till år
hos Växtkalendern. Diagrammet visar hur länge deltagarna varit registrerade hos
Växtkalendern och att trenden tyder på att allt fler registrerar sig hos Växtkalendern med en
kraftig ökning det senaste året. Resultatet visar dock inte det generella antalet deltagare i
Växtkalendern, utan detta visar endast en trend att Växtkalendern sprider sig bland Sveriges
befolkning i och med ökningen av antalet registrerade deltagare per år. Växtkalenderns
spridning är idag utbredd och drygt 3000 personer är registrerade hos
medborgarforskningsprojektet. För forskningen är detta en möjlighet att sprida kunskap och
skapa intresse för frågor gällande klimatet hos deltagarna.
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Hur länge har du varit registrerad på
Naturens kalender?
250

Antal deltagare

200
150
100
50
0
5 år eller mer

4 år

3 år

2 år

1 år

Mindre än 1 år

År

DIAGRAM 1. HUR LÄNGE HAR DU VARIT REGISTRERAD PÅ NATURENS KALENDER?
Frågan om beteendeförändring är komplex, då den personliga uppfattningen om hur
beteendet förändras är individuellt. Detta gör att det i många fall inte går att säga med
säkerhet om beteendeförändring har skett eller inte. Däremot kan individen själv förklara
sitt förändrade beteende utifrån dennes egna uppfattning. I dessa fall uppkommer istället
problemet att förklara vad som orsakade beteendeförändringen och när det uppstod. Ett
möjligt sätt att mäta beteendeförändring är hur människan beter sig i vardagen, utifrån
vardagliga specifika situationer, där sopsortering, bilanvändning, konsumentval kan mätas,
samt hur individen värdesätter dessa. Valen är av karaktär mer eller mindre lika hos alla
invånare i Sverige, vilket gör det möjligt att se hur handlingar utförs och förändras.
Varje deltagare besitter sin egen uppfattning om hur medvetenhet och beteende har
påverkats på grund av medborgarforskningsprojektet Växtkalendern. För att skapa en
uppfattning om hur deltagarna själva bedömer sina beteenden och beteendeförändringar
ställdes en öppen fråga; Har det varit någon händelse genom Naturens kalender
(observation, information etc.) det senaste halvåret som gjort att du blev mer medveten om
ditt beteende kring klimatförändringen? Deltagarna fick själva tolka frågan och svara utifrån
sina egna perspektiv. Det framkom av denna fråga att många var intresserade och medvetna
om klimatförändringarna, precis som forskningen säger. Ett övervägande antal svarade att
de har observerat vårens tidigare ankomst, men även hur vintrarna blivit allt varmare. Det
visade sig även att deltagare ändrat mönster och beteenden i form av förändrade vanor kring
sopsortering och konsumtion. Här listas några av de svaren som enkäten bidrog till:
”Att våren kommer tidigare för varje år”
”Lövsprickningen kommer tidigare än för tio år sedan...”
”Mindre kött, mindre inköp av kläder, plockar upp slängda sopor under mina
hundpromenader […]”
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”[…] Jag sparar regnvatten, sopsorterar noga, använder färre plastpåsar.”
En annan tolkning som gjordes utifrån denna fråga var hur medvetna deltagarna är kring sitt
beteende inom förändringar de gjort i sin vardag. Svaren visar att många redan varit
medvetna om sina beteenden kring klimatförändringen sedan tidigare, det vill säga redan
innan de registrerade sig hos Växtkalendern. Samtidigt framkom det även att deltagarna
hade svårt att urskilja hur Växtkalendern har påverkat deras beteenden. Här följer
formuleringar som framkom ur enkäten om deltagarnas osäkerhet kring sin uppfattning
kring medvetenhet och beteendeförändring.
”Nej, eftersom jag redan har varit medveten om det”
”Vet inte om det enbart beror på Naturens kalender […]”
En av medborgarforskningens utmaningar är just möjligheten till och begräsningen av
beteendeförändringar hos projektens deltagare (Kasperowski, personlig kommunikation, 28
april 2017). Detta beskrivs som utmaningen i att förstå vad deltagarna i dessa projekt faktiskt
lär sig och hur deltagarna applicerar sin eventuellt nya kunskap i livet och hur kunskapen
förändrar deltagarnas beteenden. Medborgarforskningsprojekten är ofta utvecklade så att
deltagarna inte ska tvingas lära sig saker innan de sätter igång. Forskarna kan därmed inte
påverka i någon större utsträckning vad deltagarna lär sig under pågående projekt. Vilket
Kasperowski (personlig kommunikation, 28 april 2017) beskriver som (Bilaga A, rad 52-61):
”Sen måste man försöka förstå vad det är som händer, vad är lärande i ett
medborgarforskningsprojekt och vad är det folk lär sig? Vi vet inte, det är ju inte
många projekt som är designade så att man ska behöva lära sig massa saker för
att hjälpa till. Men det är ju också svårt att tänka sig att man inte börjar lära sig
saker när man väl sätter igång. Man börjar lära sig saker som forskarna inte har
tänkt på, man börjar kanske ifrågasätta saker, det kan bli jobbigt för forskarna som
ligger bakom projekten.”
Forskare har i vanliga fall en tanke kring vad de vill lära ut med sina projekt, men det är inte
självklart att deltagarna faktiskt lär sig vad forskaren vill eller förmodar (Kasperowski,
personlig kommunikation, 28 april 2017. Det är snarare tvärtom, deltagare i
medborgarforskningsprojekt börjar hitta nya intressanta infallsvinklar och på så sätt skapas
vidare intresse för att skaffa mer kunskaper i olika ämnen. Medborgarforskningsprojekt kan
skapa andra intressen och idéer som i sin tur leder till nya kunskaper hos deltagaren.
För att applicera problematiken med att analysera beteendeförändring på
medborgarprojektet Växtkalendern, har svårigheten att påverka människan och dess
beteende inom klimatet observerats. Det har sin grund i människans vanor och rutiner.
Människan sägs vara lat och tycker i många fall att det är jobbigt och svårt att ändra
beteende (Jackson, 2005). Beteenden som berör faktorer som påverkar vardagen är i och
med människans rutiner därför komplicerade att ändra.
Vad som också studerades i och med enkätundersökningen var deltagarnas värderingar kring
vilka specifika områden de anser är viktigast inom klimatförändringen. Där frågan ställdes
enligt; Vad anser du vara de tre viktigaste förändringarna vi måste göra för att motverka
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klimatförändringen? Se diagram 2. Denna fråga togs med i enkäten för möjligheten att styrka
deltagarnas påståenden kring hur de tänker kring klimatförändringen och möjligheten att
dra slutsatser kring deltagarnas delaktighet inom området.

Vad anser du vara de tre viktigaste förändringarna vi måste
göra för att motverka klimatförändringen?
18
16

Antal (%)

14
12
10
8
6
4
2
0

DIAGRAM 2. VAD

ANSER DU VARA DE TRE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA VI MÅSTE GÖRA FÖR ATT MOTVERKA

KLIMATFÖRÄNDRINGEN?

Vad som observerats i denna fråga är spridningen av de olika alternativen, där de
övervägande viktigaste åtgärderna som deltagarna ansåg var minskad flyganvändning och
minskad skogsskövling. Vad som också ses som viktigt bland deltagarna var ökad användning
av miljövänlig el samt minskad bilanvändning. En sammanställning av fråga 15: Vad anser du
vara de tre viktigaste förändringarna vi måste göra för att motverka klimatförändringen?
Och den öppna frågan: Har det varit någon händelse genom Naturens Kalender (observation,
information etc.) det senaste halvåret som gjort att du blev mer medveten om ditt beteende
kring klimatförändringen? Gjordes för att analysera deltagarnas faktiska
beteendeförändring. Studien kunde i och med detta fastställa att 0,6 % av deltagarna som
svarat på enkäten tyckte att de rutiner de aktivt valt att förändra också var de viktigaste
åtgärderna för att motverka klimatförändringarna. Vidare visar enkätundersökningen att
endast 30 % av deltagarna som svarat att de anser att sopsortering är en av de tre viktigaste
åtgärderna mot klimatförändringen också förändrat sina vanor gällande sopsortering efter
att de registrerat sig hos Växtkalendern.
För att analysera deltagarnas medvetenhet kring klimatförändringen ställdes frågan om hur
ofta de tänkte på klimatförändringen innan de registrerade sig i Växtkalendern respektive
hur ofta de tänker på klimatförändringen idag. Resultaten visas i diagram 3 och 4.
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Hur ofta tänkte du på klimatförändringen innan du
registrerade dig på Naturens kalender?
40
35

Antal (%)

30
25
20
15
10
5
0
Dagligen

Varje vecka

Varje månad

Mer sällan

Aldrig

DIAGRAM 3. HUR OFTA TÄNKTE DU PÅ KLIMATFÖRÄNDRINGEN INNAN DU REGISTRERADE DIG PÅ NATURENS KALENDER?

Hur ofta tänker du på klimatförändringen nu?
40
35

Antal (%)

30
25
20
15
10
5
0
Dagligen

Varje vecka

Varje månad

Mer sällan

Aldrig

DIAGRAM 4. HUR OFTA TÄNKER DU PÅ KLIMATFÖRÄNDRINGEN?
Vad som kan konstateras är att resultatet visar att relativt många tänkte på
klimatförändringen redan innan de gick med i Växtkalendern, samt att det är vanligast att
tänka på klimatförändringen i genomsnitt varje vecka. Mer sällan än en gång i månaden eller
aldrig är ovanligt hos deltagarna. Samtidigt visar resultatet att deltagarna allt oftare tänker
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på klimatförändringen efter de registrerade sig på Växtkalendern till skillnad från innan. Vad
som inte går att avgöra med hjälp av dessa diagram är om det är Växtkalendern som bidragit
till den ökade tankeverksamheten om klimatförändringen eller om andra kanaler har
påverkat. Det visas istället i diagram 5 där deltagarnas uppfattning kring om Växtkalendern
har ökat medvetenheten kring klimatförändringen ses. Resultatet visar i diagram 5 att ca 35
% angett att det är Växtkalendern som ökat dess medvetenhet.

Anser du att Naturens kalender har ökat din
medvetenhet om klimatförändringen?
45
40
35

Antal (%)

30
25
20
15
10
5
0
Ja

Nej

Ingen uppfattning

DIAGRAM 5. ANSER DU ATT NATURENS KALENDER HAR ÖKAT DIN MEDVETENHET OM KLIMATFÖRÄNDRINGEN?

5.2

Motivation för deltagare

Beteendeförändring påverkas i hög grad av omgivningen, normer och ekonomi, samtidigt
har också motivationen en betydande roll för beteendeförändringar. Forskaren Dick
Kasperowski påpekar vikten av deltagarnas möjlighet att kommunicera med både forskare
och andra deltagare för ökad motivation, (Bilaga A, rad 263-272)
”Men jag tänker på projektet, att det är väldigt värdefullt om de som hjälper till kan
prata med varandra om vad de gör. De måste nästan ha möjlighet till forum, där de
kan fråga saker, de kan prata med varandra, forskarna måste vara där då och då
och modellera diskussionerna lite. Men framförallt vara väldigt hjälpsamma när folk
tycker att de har problem, hjälpa dem att förstå och deltagarna kan då också lära
sig något och det kan väcka frågor som forskarna inte har tänkt på.”
Exempel kan beskrivas när deltagare uppmärksammar ett problem eller en fråga angående
projektet, i dessa situationer är diskussionsforum ett bra hjälpmedel (Kasperowski, personlig
kommunikation, 28 april 2017). Genom diskussionsforum kan forskare och deltagare samlas
för att föra vidare och diskutera upptäckter och kunskaper. Därför kan till exempel ett
diskussionsforum där flera medborgarforskningsprojekt samlas vara att föredra för
möjligheten av utbyte av kunskaper. Dessa forum kan också påverka deltagarnas
engagemang och utveckling, vilket skapar vidare motivation och intresse. Kasperowski
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beskriver därför vikten av att samlas för att diskutera områden och i och med gemenskapen
som skapas kan deltagarna känna sig delaktig i projektet. Idag saknas dock i många fall
diskussionsforum där deltagare och forskare kan samlas, vilket gör det komplicerat att
verkligen se och förstå deltagarnas problem, kunskapsinsamling och utveckling (Illeris,
2007). Från intervjun framkom det också tydligt att lärande är svårt att påverka och därmed
också svårt att observera. En beteendeförändring sker omedvetet och
medborgarforskningsprojektens informella lärande är en bidragande orsak till förändring,
men andra källor kan också omedvetet påverkas.
Ytterligare en faktor som kan påverka motivationen och därmed inlärningen är
kommunikation mellan forskare och deltagare. Information från Växtkalendern sprids
framförallt via mejl, men forskaren Kjell Bolmgren har även skapat en Facebookgrupp, ett
Twitterkonto och ett Instagramkonto för deltagarnas möjlighet att kommunicera med
varandra. Användarfrekvensen sågs dock vara låg hos deltagarna på de sociala medierna,
vilket visas i tabell 1.
TABELL 1. SVAR FRÅGA 10 FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGEN.
Jag läser epostmeddelanden från
Naturens kalender

Jag följer Naturens
kalender på
Facebook

Jag följer Naturens
kalenders Twitterkonto

Jag följer Naturens
kalenders Instagramkonto

Stämmer bra (%)

69

16

2

3

Stämmer ganska
bra (%)

24

9

2

3

Stämmer ganska
dåligt (%)

5

24

22

23

Stämmer dåligt
(%)

2

51

74

71

Observerat är därför att Växtkalendern är relativt unik med sin spridning på olika sociala
medier, då det enligt Kasperowski är ovanligt att medborgarforskningsprojekt använder sig
av diskussionsforum i syfte att sammanstråla deltagare i motivationssyfte och
gemenskapssyfte. En anledning till att fördelningen kring hur deltagarna kommunicerar på
internet kraftigt varierar kan vara åldersindelningen av deltagarna i Växtkalendern. Av
enkätundersökningen konstaterades det att endast 16 % av deltagarna är yngre än 50 år.
Motivation och drivkraft att fortsätta delta i Växtkalendern kan också starkt kopplas till vad
deltagarna anser vara det viktigaste syftet med Växtkalendern, därför ställdes frågan; Vad
är det viktigaste syftet med Naturens Kalender för dig? Vilket visas i diagram 6.
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Vad är det viktigaste syftet med Naturens kalender för
dig?
60

Antal (%)
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40
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förståelse
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till forskning och
etc. med fler
miljöövervakning

Annat

DIAGRAM 6. VAD ÄR DET VIKTIGASTE SYFTET MED NATURENS KALENDER FÖR DIG?
Det visar att deltagarna anser att det är möjligheten att bidra med observationer och data
för forskningen och miljöövervakningen som ses som det dominerande drivkraften för
deltagande i Växtkalendern.

5.3

Minskat action gap till följd av medborgarforskning

Deltagarnas uppfattning kring sin beteendeförändring är viktig, detta för att analysera
Växtkalenderns möjlighet att bidra till minskat action gap. Därför ställdes frågan; Anser du
att Naturens kalender har påverkat ditt beteende inom klimatförändringen? Resultatet visas
i diagram 7.
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DIAGRAM 7. ANSER DU ATT NATURENS KALENDER HAR PÅVERKAT DITT BETEENDE INOM KLIMATFÖRÄNDRINGEN?
Resultatet visar att majoriteten av deltagarna anser sig inte ha påverkats i någon större
utsträckning av Växtkalendern, där drygt 50 % svarar att deras beteende inte har förändrats.
Vidare visar resultatet att drygt 20 % av de svarande ändå anser sig ha påverkats av
Växtkalendern och knappt 20 % inte ha någon uppfattning om sin beteendeförändring. Att
knappt 20 % inte har någon uppfattning kring sin beteendeförändring skulle än en gång
kunna bero på svårigheten att uppfatta om det är Växtkalendern som har påverkat eller om
det är andra situationer eller kanaler, så som media. Intressant är dock att se i vilken
utsträckning deltagarna som anser att Växtkalendern har påverkat medvetenheten också
anser att Växtkalendern har påverkat beteendet.
Sett ur detta perspektiv har drygt 50 % av de som anser att Växtkalendern bidragit till att
de ökat sin medvetenhet också anser att Växtkalendern bidragit till att deras beteende har
förändrats till följd av deltagande och informationsspridning från Växtkalendern. I
kombination med hur deltagarna svarat på frågan; Har det varit någon händelse genom
Naturens kalender det senaste halvåret som gjort att du blev mer medveten om ditt
beteende kring klimatförändringen, sågs 20 % kunna påvisa denna förändring på ett eller
annat sätt. Utifrån enkätundersökningen blir det tydligt att deltagarnas uppfattning om sin
medvetenhet och beteendeförändring skiljer sig betydligt. Det beror på att uppfattningen
kring hur Växtkalendern har påverkat dem skiljer sig kraftigt hos deltagarna.
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6 Analys
I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultatet utifrån studiens valda frågeställningar
med grund i studiens teoretiska utgångspunkter.

6.1 Hur motiveras deltagare i medborgarforskningsprojektet
Växtkalendern till vidare deltagande?
Det informella lärandet som sker i vardagen, utan specifik undervisning, är en stor del av
läroprocessen för deltagarna i Växtkalendern. Denna kunskap sprids genom information och
deltagarnas intressen till följd av projektet. I och med detta intresse skapas möjlighet för
människan att tänka på ämnet, vilket studeras i enkätundersökningen. Med Skinners (2008)
teorier angående den instrumentella betingningen i form av belöning och bestraffning, ger
Växtkalendern deltagarna möjligheter att skapa nya kunskaper. Deltagarna får känna sig
aktiverade och engagerade i samhällets problem, vilket skapar belöningar i form av ökade
kunskaper och samhällsnyttiga åtgärder. I och med informationsspridningen och
delaktigheten skapar deltagarna nya tankemönster i form av ändrade kunskaper vilket kan
leda till beteendeförändringar. Enkätsvaren visade tydligt hur deltagarna överlag tänkte på
klimatförändringarna i allt större utsträckning efter att de registrerade sig i Växtkalendern.
Problematiken är dock om det är Växtkalenderns förtjänst som gjort att deltagarna tänker
på klimatförändringen oftare eller om det är andra medier och kanaler som påverkat dem.
En fingervisning är dock att 30 % av deltagarna anser att Växtkalendern har bidragit till ökad
medvetenhet, vilket kan tyda på att det är Växtkalendern som bidragit till detta.
Drygt 50 % av deltagarna i Växtkalendern anser att det viktigaste syftet med deras
deltagande är att de får bidra med sina observationer och data till forskningen och
miljöövervakningen. Detta beskrivs som drivkraften hos deltagarna att fortsätta observera.
Knappt 25 % anser att det viktigaste syftet med Växtkalendern är att de har möjlighet att
öka sin egen kunskap och förståelse, vilket tyder på att grundkunskapen redan finns hos
dessa deltagare. Enligt den teoretiska utgångspunkten har det framgått att motivation till
ämnet är en förutsättning för inlärning. Illeris och Mezirows teorier visar hur inlärning hos
barn och vuxna fungerar, där motivation har en betydande roll. Illeris (2007) beskriver det
med begreppet drivkraftsdimensionen, vilket påverkar de psykologiska förutsättningarna,
det vill säga motivation, känslor och intressen. Mezirow beskriver motivation ur sin teori om
transformativt lärande genom att lärande sker i form av engagemang och delaktighet i
aktiviteten, det vill säga motivation utifrån känslan av delaktighet. Utifrån Skinners (2008)
perspektiv om instrumentell betingning genom förstärkning, kan deltagarnas arbete med
rapportering av växters vegetationsperioder bidra till en förstärkning då arbetet leder till
förbättrade mål och vidare kunskaper om klimatet. Samspelsdimensionen påverkas enligt
Illeris (2007) av det sociala och samhälleliga faktorerna, vilket är en avgörande förutsättning
för deltagarna i Växtkalendern.
Deltagarnas känsla av delaktighet för projekten anser Kasperowski vara en avgörande faktor
för
medborgarforskningsprojekt.
Växtkalendern
har
som
många
andra
medborgarforskningsprojekt, sin kanal på internet och informationsspridningen sker
framförallt via mejl. Det gör att deltagarna inte har någon möjlighet att få svar på problem
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som uppkommer eller diskutera sitt intresse med likasinnade. Detta anser Kasperowski vara
något av de svåraste med medborgarforskning, det vill säga skapa delaktighet även om
projekten sker över internet. Möjligheten att kommunicera med andra människor med
samma intresse är enligt Illeris (2007) ovärderlig för inlärning av ny kunskap. Teorin kring
samspelsdimensionen, det vill säga en av de tre dimensionerna till Illeris inlärningsteori,
syftar till att inlärningen sker om det påverkas av det sociala och samhälleliga. Det vill säga i
detta fall möjligheten till ett forum där forskaren och deltagare kommunicerar.
Växtkalendern använder sig av olika former av sociala media, via Facebook, Twitter och
Instagram. I och med dessa kanaler kan forskarna och deltagarna kommunicera till viss del,
däremot visar enkätundersökningen att användningen är låg av dessa kanaler från
deltagarnas sida. Endast en liten andel uppger att de använder Växtkalenderns Facebook,
Twitter eller Instagram konto, till skillnad från de 70 % som anger att de läser de mejl som
skickas från Växtkalendern. Anledningen till detta kan bero på kravet av konto på de sociala
medierna för att delta i dessa kommunikationskanaler, vilket inte är ett krav vid registrering
för Växtkalendern. En annan orsak till detta kan bero på åldersfördelningen bland
deltagarna, där endast 16 % är yngre än 50 år. På grund av detta uppstår en konflikt mellan
forskarens möjlighet att kommunicera med alla, där kommunikationen endast sker med de
som är aktiva på sociala medier, detta kan påverka motivationen samt den upplevda
gemenskapen bland de som inte använder de sociala medierna. Genom att ställa frågan om
hur de tog del av kommunikationen från Växtkalendern, var syftet att bilda en bild av hur
spridningen av information skedde och hur stor andel som tog del av detta. Beroende på att
enkätundersökningen delades ut via e-posten har studien inte möjlighet att fånga de
deltagare som inte läser e-posten från Växtkalendern. Därför är frågan kring
kommunikationen svår att verifiera.

6.2 Hur stimuleras deltagare i medborgarforskningsprojektet
Växtkalendern att förändra beteenden vad avser klimatförändringen
genom informellt lärande?
Växtkalendern ses som ett projekt där allmänheten får delta på egna villkor i den mån de är
intresserade, vilket bidrar till en prestigelös och frivillig samhällsinsats.
Medborgarforskningsprojekt har i grunden inget syfte att påverka deltagarna i form av
kunskap. Detta medför att forskarna varken kan veta vad deltagarna tar till sig eller hur de
tar till sig projektet. Processen att ta tillvara på medborgarnas engagemang och intresse för
miljö- och klimatfrågor har sin grund i insamlingen av data. Växtkalendern har därför
möjlighet att påverka samhället i den utsträckning att deltagarna aktivt får delta i samhällets
pågående klimatprojekt. Vidare beskrivs detta som en orsak till ökad delaktighet och därmed
en ökad möjlighet att skapa medvetenhet som i längden kan leda till beteendeförändringar.
Individen lär endast det den anser vara av intresse menar Illeris (2007). Utifrån detta krävs
alltså engagemang och intresse från deltagarna för att en beteendeförändring ska ske som
följd av ny kunskap. Deltagarna fick i uppgift att beskriva en händelse som det senaste
halvåret bidragit till att de fått ökad medvetenhet om sitt beteende inom
klimatförändringen. Syftet med detta var att uppfatta om deltagarna i Växtkalendern ansett
sig ha uppfattat någon eller några beteendeförändringar i form av ny kunskap som resultat
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av medborgarforskningsprojektet. Resultatet gav en bild av hur deltagare har förändrat sina
vanor gällande både konsumtionen samt vardagliga uppgifter som till exempel sopsortering.
I och med detta aktualiseras Växtkalenderns arbete med att sprida kunskap och
engagemang, vilket ger avkastning genom förändrat beteende.
I kombination med Illeris fyra riktlinjer har Mezirows teori inom transformativt lärande gjort
det möjligt att analysera läroprocessen för deltagarna i Växtkalendern. Mezirow (1997)
menar att lärande utvecklas utifrån vuxnas referensramar i form av associationer,
värderingar, erfarenheter och känslor. Lärande är enligt Mezirow (1997) svårt och beskriver
det transformativa lärandet som en process där lärandet sker genom att nya
beteendemönster utvecklas då man engagerar sig i en aktivitet, som orsakar eller tillåter
dem att utveckla sin egen världsbild. I och med detta perspektiv ses medborgarforskningen
som ett ypperligt tillfälle till beteendeförändring genom det frivilliga engagemanget i
projektet. Genom att individen försöker integrera de nya kunskaperna och slutsatserna i sin
egen världsbild förstoras den och därmed förändras också beteendemönster. I projektet
Växtkalendern kan ett exempel på en förändrad världsbild vara deltagarnas direkta kontakt
med de förändrade vegetationsperioderna.
Den ökande medvetenheten kring klimatförändringen har en direkt relation med
deltagarnas tankar kring vad som behöver göras för att minska klimatförändringarna.
Deltagarna i enkätundersökningen gav i detta fall svaret att minskad flyganvändning och
minskad skogsskövling var de absolut viktigaste åtgärderna för att minska
klimatförändringen. Vilket överensstämmer med forskning kring människans förmåga att
skjuta ifrån sig problem. Detta har sin grund i människans vanestyrda och rutinmässiga
vardag, där förändringar är svåra att genomföra (Jackson, 2005). Deltagarna i Växtkalendern
anser att minskad skogsskövling är en av de viktigaste åtgärderna som behöver genomföras.
Detta kan bero på deltagarnas intresse för naturen och växtriket. Varför minskad
flyganvändning anses viktigt är mer osäkert, en anledning kan vara medias rapportering och
debatt kring flygets stora påverkan på miljön samt den personliga känslan av onödigt
resande vid användningen av detta färdmedel. Dessutom kan det vara något som man
personligen kan vara med att påverka på ett relativt enkelt sätt. Intressant är dock att av de
deltagare som svarade att de förändrat sina vanor gällande sopsortering och i och med detta
blivit mer medveten om sina beteenden var det endast 30 % som ansåg att sopsorteringen
var viktigast. En anledning till detta kan vara deltagarnas vilja att förändra, men svårighet att
implementera det i vardagen. Samtidigt styr normer och värderingar människans handlande,
vilket kan bidra till att viljan inte korrelerar med handlingarna, det vill säga problematiken
med action gap återkommer. Vilket också visas genom resultatet där endast 0,6 % av
deltagarna tyckte att de rutiner de aktivt valt att förändra också var de viktigaste åtgärderna
för att motverka klimatförändringarna.

6.3 Vilka slutsatser kan dras gällande action gap mellan
medvetenhet och handlingskraft utifrån medborgarforskningsprojektet?
Enkätsvaren visar att cirka 40 % inte har ökat sin medvetenhet inom klimatförändringen till
följd av deltagande i Växtkalendern. Drygt 50 % svarar även att Växtkalendern inte har
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påverkat dess beteenden. Detta kan bero på att många deltagare redan var insatta i
klimatförändringen, vilket bidragit till att det inte är Växtkalendern specifikt som har
förändrat varken medvetenheten eller beteendet. Samtidigt är komplexiteten med i vilken
grad människan klassar medvetenhet och beteendeförändring intressant. Detta har inte
analyserats i denna studie. Intressant är också i vilken grad människan är benägen att ta till
sig förändringar, den vanestyrda människan har enligt Lidskog, Sandstedt och Sundqvist
(1997) svårt för beteendeförändringar. Denna människotyp har starka band till sina vanor
och därmed svårt att förändra dessa. Vanor är naturligt och bekvämt och enligt Jackson
(2005) har människan i grunden lätt att fastna i mönster. Detta kan bidra till att komplicerade
beteendeförändringar kan leda till rubbningar i människans naturliga vardag. Den andra
kategorin människor som Lidskog, Sandstedt och Sundqvist beskriver är istället värdestyrda.
Dessa människor värderar livet, vilket förenklat betyder att människan enklare kan förända
sitt beteende. Generaliserbarheten är i och med detta låg, då olika människotyper har
enklare eller svårare att ta till sig förändringar.
Människans attityd gentemot klimatförändringen har betydelse för beteendet. Beroende på
det frivilliga deltagandet kan dock inte denna faktor räknas. Det vill säga deltagarna i
medborgarforskningsprojektet Växtkalendern har självmant registrerat sig och därmed bör
medvetenheten och attityden för klimatförändringen vara relativt hög. Däremot är det
intressant i vilken utsträckning deltagarna förändrat sitt beteende för att skydda klimatet.
Resultatet visar att 30 % av deltagarna som svarat på enkätundersökningen förändrat sitt
beteende relaterade till klimatet tack vare Växtkalendern. Studien kan inte dra några vidare
slutsatser kring varför deltagarna svarat nej på frågorna gällande om Växtkalendern ökat
deras medvetenhet och förändrat beteendet. Det vill säga studien kan inte visa om
deltagarna redan vara medvetna och aktivt förändrat sitt beteende för minskad
klimatpåverkan oberoende av projektet.
Action gap är komplext utifrån tidigare diskussion kring individens uppfattning av
beteendeförändring i kombination av en godtycklig uppfattning hur medvetenheten
genererar förändringar i beteendet. I och med denna komplexitet studerades
Växtkalenderns potential att minska action gap hos deltagarna i form av
enkätundersökningens frågor rörande medvetenhet, beteendeförändring samt faktisk
situation. Detta resultat visade att drygt 20 % av deltagarna som ansett att Växtkalendern
ökat dess medvetenhet och bidragit till en beteendeförändring också kunde beskriva en
händelse där denne faktiskt blev medveten om sin handling och beteende. Detta visar
därmed att Växtkalendern i en liten utsträckning faktiskt kan förändra ett beteende till följd
av ökad medvetenhet.

6.4

Sammanfattning av analysen

Det framgår att det konkret är svårt för deltagarna att specifikt peka på Växtkalendern som
orsaken till dess medvetenhet- och beteendeförändring. Antingen anser deltagarna att
Växtkalendern inte gjort någon skillnad för att de redan varit intresserade och medvetna
redan innan de registrerade sig hos Växtkalendern. Eller så har deltagarna svårigheter i att
bestämma om det faktiskt är Växtkalendern som gjort dem mer medvetna om sina
beteenden eller om det är andra medier som påverkat. Enkätundersökningen som användes
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för denna studie kunde inte visa på en mer exakthet i var medvetenhet- och
beteendeförändringarna grundade sig i, för att studera det krävs mer utförliga studier och
individuella intervjuer.
Studien visar också på att många deltagare i Växtkalendern tänker på klimatförändringen
ofta, samtidigt tar inte studien upp hur genomsnittet ser ut i Sverige idag. Om deltagarna
tänker på klimatförändringarna oftare än genomsnittet går därför inte att diskutera i denna
studie.
Deltagarnas beteendeförändringar det senaste halvåret visar på hur projektet kan leda till
beteendeförändringar. Därmed ses förutsättningarna för beteendeförändringar hos
deltagarna i Växtkalendern vara stora, beroende på dess engagerade deltagare, dess viktiga
syfte och aktuella ämne. Projektet Växtkalendern har en god grund för att lyckas i och med
sin spridning via Internet och olika sociala medier. Dock ses inte intresset för dessa kanaler
hos deltagarna, vilket kan bero på exempelvis åldern hos deltagarna.

6.5

Vidare forskning

Den här studien kan utvecklas genom att studera medborgarforskningsprojekt på andra
områden, det vill säga om resultaten från denna studie kan generaliseras på andra
medborgarforskningsprojekt, och därmed bevisa beteendeförändringar. En annan möjlig
ansats till vidare forskning är medborgarforskningens potential till att sprida kunskap, där ny
kunskap kan skapa ökad medvetenhet och ett förändrat beteende. Vidare är en intressant
ansats att studera möjligheten att se i vilken utsträckning förändringarna sker. Samt att hitta
en bredare form för kommunikation mellan deltagare och forskare.
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7 Slutsatser
Ur det resultat som har tagits fram i detta projekt kan medborgarforskningsprojektet
Växtkalendern ge deltagarna möjligheter till beteendeförändringar. Vidare ses
Växtkalendern utifrån sitt stora deltagarantal vara en effektiv plattform för spridningen av
klimatrelaterad information, i kombination med pågående miljöforskning kan detta bidra till
att fler intresserar sig för klimatet. Vidare beskrivs motivationsfaktorn vara en grundregel
för ett framgångsrikt medborgarforskningsprojekt, det vill säga deltagarnas motivation bör
tillgodoses i alla lägen för ett lyckat projekt. Drivkraften hos deltagarna bör därför studeras
och i så stor mån som möjligt tillfredsställas. Deltagarna i medborgarforskningsprojektet
Växtkalendern visar i form av enkätsvaren att de har och hur de har förändrat sitt beteende
inom klimatrelaterade frågor. Detta kan ses som en möjlighet för samhället att sprida
kunskaper om klimatförändringen på ett engagerande och attraktivt sätt. Jorden kräver nya
beteende från människan, där normen i samhället bör vara att minska klimatpåverkan, vilket
därmed medborgarprojektet Växtkalendern på ett litet men värdefullt sätt kan bidra med.
Sammanfattningsvis är att tendensen att Växtkalendern både har möjligheter att öka
medvetenheten, handlingskraften och minska action gapet mellan dessa. Problematiken i
projektet är dock att fortsätta skapa intresse hos deltagarna, där motivationsfaktorn bör
vara i fokus.
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9 Bilagor
9.1 Bilaga A
Radnummer
1
Intervjuaren: Jag vill börja med att fråga dig om jag får
2
spela in intervjun?
3
4
Dick Kasperowski: Självklart får du det, det blir ett
5
trevligare samtal ifall du slipper sitta och knappa på
6
datorn. Men du får inte lägga ut det någonstans, på
7
Facebook eller liknande.
8
9
Intervjuaren: Självklart ska jag inte lägga ut någonting
10 från denna intervjun, den kommer endast användas för
11 ändamålet.
12
13 Kasperowski: Jag tänker att medborgarskapet
14 överhuvudtaget blir mer och mer datadrivet.
15 Medborgarforskningsprojekten behöver inte initieras
16 från vetenskapen, utan man kan samla in data om
17 massa saker i sin närmiljö och om hälsa – sen kan man
18 använda detta när man går till farbror doktorn och
19 säger;
20 ’titta vad jag har, jag har data som säger så här’.
21 Det kan bli en väldig konstig relation mellan läkare;
22 ’vad är det här för data? Vad är det här för app? Den är
23 inte godkänd. Vad är det där för konstigt?’
24 Jag tänker att framtiden för området handlar väldigt
25 mycket om vad vår workshop handlade om, det där
26 med standarder, vilket även är det som vi söker
27 projektpengar för just nu– att förstå standardiseringen
28 av datakvalitén, det ser jag som en utmaning. Etik är
29 också en utmaning, det pratade vi också mycket om
30 på workshopen. Och teknikutveckling och
31 implementering, plattformar, appar, hur de ska se ut
32 och vad ska de innehålla. Sen också hur man
33 ska kommunicera, mellan mig (som medborgare) och
34 forskarna, ska forskarna kommunicera direkt, på till
35 exempel diskussionsforum och annat. Det handlar inte
36 om att sprida information längre om;
37 ’titta vilken fantastisk forskning vi har’,
38 utan det handlar om att kommunicera om själva
39 forskningsprocessen med någon som inte är forskare
40 och som kanske har sett något. Problemen uppstår lätt
41 när medborgaren;
42 ’å jag förstår inte hur protokollet funkar, för den här
43 grejen jag har hittat stämmer inte in’.
44 Forskaren får lösa problemen direkt och blir tvungna

Kodning Kommentar

Imiterar en medborgare
Imiterar en läkare
Konferensen/work-shop på
GU 25-27 april 2017
Standarder för plattformar
och appar. Hur ska de både
funktionellt och etiskt
utformas?
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att tänka utanför boxen;
’nej men oj, titta du har hittat någonting som vi inte
har sett förut’,
vilket skulle kunna bli något väldigt intressant.
Det ör alltså fyra saker jag tänker är utmaningarna,
standardisering av datakvalité, etik, teknikutveckling
och implementering samt kommunikation.
Sen måste man försöka förstå vad det är som händer,
vad är lärande i ett medborgarforskningsprojekt och
vad är det folk lär sig? Vi vet inte, det är ju inte många
projekt som är designade så att man ska behöva
lära sig massa saker för att hjälpa till. Men det är ju
också svårt att tänka sig att man inte börjar lära sig
saker när man väl sätter igång. Man börjar lära sig
saker som forskarna inte har tänkt på, man börjar
kanske ifrågasätta saker, det kan bli jobbigt för
forskarna som ligger bakom projekten. Folk ställer
frågor, gör saker som forskarna inte hade tänkt att de
skulle göra, baka paj eller se saker i teleskop. Men
samtidigt tänker man ju också att det är jättebra.

Imiterar en forskare

Intervjuaren: Är det något negativt, man kanske tänker
Man kanske tänker att det är negativt ur forskarens
synvinkel, att det inte var det som var syftet men
volontärerna kan ju lära sig något annat på vägen.
Kasperowski: Vi vet faktiskt inte, det kanske är så att
de som är mest ute och hjälper forskarna är de som
också gör sådana saker. Eller så är det dem som har
gjort litegrann och så tar det här bort dem från vad de
egentligen gör. Det är ju det vi vill forska om, titta på
vad som händer. Vi har en anställd här som har en
jättestor databas om just det här och Christopher
håller på att skrapa massa information så att vi kan
skapa data för det här.
Intervjuaren: Hur långt anser du att Sverige har
kommit, är vi i fas med andra länder, eller ligger vi
långt fram/långt bak i utvecklingen med att använda
medborgarforskning?
Kasperowski: Historiskt tror jag att vi har gjort det
ganska länge i Sverige, vi har gjort det med
väderobservationer och SMHI var tidigt ute med det
här – men de har inte kallat det för
medborgarforskning, utan de har bara kallat det för att
samla in data. Men jag tänker att Sverige inte riktigt
ligger i framkant längre, då det är länder som redan
har ansökningsutlysningar speciellt mot den här typen
av forskning, och det har Sverige inte haft ännu.
Jag har varit i Österrike nu sist och utvärderat
ansökningar om det här, men jag har inte gjort det i

Christopher Kullenberg
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Sverige än. Men samtidigt har våran regering allokerat
massor med pengar till universiteten, jag tror det är
100 miljoner kronor, för olika samverkansprojekt och
då skulle medborgarforskning kunna vara ett sådant
projekt. Och det är det vi söker pengar för just nu, men
vi vet ju inte om vi får det. Sverige har en historisk
tradition och Sverige har en av de största portalerna,
Artportalen, i världen – 6 miljoner observationer, det
är inte lite. Det finns massor av småprojekt i Sverige,
det finns till exempel fyra, fem projekt bara här vid
Göteborgs Universitet som egentligen inte pratar så
mycket med varandra. Jag träffade en forskare som
håller på med fenotyper av Humrar och den använde
sig inte av någon app eller någonting. Folk får istället
ta tre foton på hummern när de får upp den och sen
skicka i ett mail till forskaren. Forskaren sa;
’oj, jag håller visst på med något som kallas
medborgarforskning, det har jag gjort i flera år’.
Ingen app, ingen plattform, ingenting, men massor av
data. Det finns mängder av liknande projekt, dessa
projekt skulle må bra av att föras samman och ha en
gemensam portal eller något liknande, där de kan hitta
varandra och få hjälp av varandra. Mycket av det här
pratade vi om på Workshopen igår, de kallar det för
reuse, men jag tänker mer på recycling, det låter
bättre. Det är vad Christopher har gjort i sitt projekt,
han tog en app, som var utvecklad i Österrike, som han
använde strukturen av och ändrade inte speciellt
mycket, vilket är bra, då slipper man lägga massor av
tid och resurser på att utveckla en ny. Jag tror att fältet
är i ett förparadigmatiskt stadium när det gäller vissa
saker, man har liksom inte enats om hur man ska göra
riktigt och massor av saker flyter omkring. Det börjar
utkristalliseras en massa starka miljöer, som till
exempel Zooniverse i Oxford och ECSA i Europa,
CSA i USA och ACSA i Australien. Man börjar nu också
ha konferenser runt om i världen om det här och så har
det kommit en tidskrift som heter Citizen Science –
Theory and practice, den är också open source – där du
kan läsa alla artiklarna.
Intervjuaren: Har du fått publicera någonting i denna
tidskriften än?
Kasperowski: I just den tidskriften har jag en artikel
inne för peer review just nu, så vi får se. Jag har också
en som inte har blivit publicerad, som de inte ville ha.
Så det här fältet börjar liksom på något sätt att ta form.
Intervjuaren: Spännande. Ju mer känt
medborgarforskningen blir bland forskare och, desto
allmänhet, desto mer uppmärksamhet får det ju också.

Imiterar en forskare

Syftar till projektet
Anslagstavlan

ECSA: European citizen
science association
CSA: Citizen science
alliance
ACSA: Australian citizen
science association
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Kasperowski: Ja, absolut. Vi är mycket ute och
presenterar vad vi gör. Om du Googlar mitt eller
Christophers namn så får du fram mycket material. Ofta
är de filmade också, så du kan lyssna på dem – till
exempel The Royal Society, de som ger ut Nobelpriset –
Kungliga Vetenskapsakademien, där har jag varit och
pratat. Forum för forskningskommunikation där har jag
också varit och Vetenskap och Allmänhet,
Christopher har också varit där.
Intervjuaren: Det är roligt när de lyfter
medborgarforskningen, för det behövs verkligen i
dagens samhälle.
Kasperowski: Ja, verkligen, det tycker jag också. Jag
tycker också att det är roligt när folk själva intresserar
sig för projekt, till exempel när folk;
’jag tycker vi har så dålig luft här i vårt kvarter, jag tycker
det luktar konstigt’
eller;
’det bullrar väldigt mycket i vårt kvarter tycker vi och vi
behöver mäta det’.
Då kan man ju mäta det med appar, eller något, efter
man har samlar mycket data kan man gå till politikerna
och så kan man, istället för att ha namnunderskrifter på
1000 personer på att det bullrar i kvarteret, säga;
’kolla här, vi har 120 000 observationer som säger att
mellan 10-12 är det 96 db, men mellan 15-16 är det 56
db, nu får ni göra någonting’.
Det blir någonting annat, det känns mer verkligt då.

Imiterar en medborgare

Imiterar en medborgare

Imiterar en medborgare

Intervjuaren: Ja, det blir mer svart på vitt hur det faktiskt
ser ut i samhället.
Kasperowski: Då kan man ju tro att politikerna faktiskt
tänker;
’oj då, här har vi faktiskt siffror på det här, det är inte
bara att folk tycker eller känner’.
Vi tror att det kommer bli viktigt, man är medborgare
i ett land och så vidare, då har vi ju den där
representativa demokratin och ytskiktet, att allt ska
bygga på evidensbasering. Nu kan de skapa sen egen
evidens och säga;
’titta här, jag vill att ni förändrar någonting, jag har
data’.
Vi vet inte om det kommer bli så, men vi tror det.
Dessutom så vore det ju konstigt om det inte gick, det
finns idag 150 – 160 tusen appar för hälsogrejer.
Svensk sjukvård håller ju på att standardisera
hälsoplattformar. Så jag tror att det kommer bli
jättestort. […]

Imiterar politiker

Imiterar en medborgare

Berättar en historia om sin
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Kasperowski: Johan håller på med någonting
jättespännande. Det handlar om hur människor lär sig
saker på nätet, de gör väldigt avancerade saker på nätet
som de egentligen inte kan göra, han tittar på hur unga
människor bygger 3D-skrivare, fast de kanske bara är
15 – 18 år gamla. Det måste man ju gå på Chalmers eller
KTH flera år för att göra. Så de bygger sådana saker och
så säljer de dem. För 10 000 kr kan du köpa en
3D-skrivare. Det finns ett sådant community här i
Göteborg, av dem kan du köpa en 3D-skrivare. Den ser
ju inte så där jättesnygg ut och den skriver bara ut i en
färg, men folk kan kommunicera, utbyta kunskaper.

pappa.
Det kommer in
en kollega till Dick
Kasperowski för att
diskutera ett jobb.
När Kasperowski
sätter sig vid
skrivbordet igen, säger
han.

Intervjuaren: Detta gör ju inte bara att de unga lär sig att
bygga 3D-skrivare, utan de får också värdefull feedback
och detta kan också skapa ett intresse för tekniska
konstruktioner.
Kasperowski: Ja, och de lär sig learning-by-doing. De
bygger någonting som går att använda. Det är
jättehäftigt – som är efterfrågat på marknaden och
aktuellt. […]
Så det finns flera angränsande områden, det är ett
stort vildvuxet område det här, i har intresserat oss för
det här där man samlar in data och gör någonting,
hjälper vetenskapen.

Kasperowski berättar
om ett liknande
projekt

Intervjuaren: Mitt område är ju mer åt miljöhållet, jag
ska kolla på Växtkalendern och de har som syfte att se
hur mycket jordens klimat påverkas från år till år. De tar
till exempel hjälp av klimatmålet ’begränsad
klimatpåverkan’. Vad tycker du om det här, kan
medborgarforskning vara något som kan hjälpa oss i vår
forskning i detta projektet?
Kasperowski: Absolut. Jag tänker att mycket av det som
har gjorts med medborgarforskning inom biologi och
miljöforskning, till exempel i att studera fåglar, det
handlar ju också om att förstå hur fåglarnas
migrationsmönster förändras. Förändringen av fåglarnas
migrationsmönster det är ju ett mått på
klimatförändringen. Jag tror absolut att
medborgarforskning kan bidra, detta är ju sådana där
stora och viktiga frågor, som behöver väldigt många
människor ute och man behöver samla in väldigt mycket
data. Men jag vet ju inte hur man ska kunna använda
för att hjälpa till.
Intervjuaren: Precis som du säger, för forskningen är det
väldigt viktigt, men ser du att det är viktigt även för
deltagarna, kan detta hjälpa till att påverka?

Syftar på volontärerna
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Kasperowski: Jag vet inte riktigt hur det här
projektet ser ut, men jag tänker att om man inte heter
Donald Trump och inte tror på klimatförändringen, så är
man nog ganska bekymrad över det här och det tror jag
kan vara en stark motivationsfaktor.
Klimatförändringarna påverkar inte bara ett litet
område, utan det är globalt. Men jag tänker också att
när man gör sådana projekt så kan man ju be om att folk
ska samla in data och föra protokoll som man ska
rapportera till. Men jag tänker på projektet,
att det är väldigt värdefullt om de som hjälper till kan
prata med varandra om vad de gör. De måste nästan ha
möjlighet till forum, där de kan fråga saker, de kan
prata med varandra, forskarna måste vara där då och då
och modellera diskussionerna lite. Men framförallt vara
väldigt hjälpsamma när folk tycker att de har problem,
hjälpa dem att förstå och deltagarna kan då också lära
sig något och det kan väcka frågor som forskarna inte
har tänkt på. Vi har exempel på det också i andra projekt
som inte handlar om klimatforskning. Forskarna får på
så vis en möjlighet att lyssna av;
’Vad är det som händer här?’
Det tror jag är viktigt, att vi har en community på något
sätt, att man får det som vi kallar culture of
participation, det vill säga att skapa en kultur runt det
här, där folk skapar sociala världar kring den här
verksamheten. Men vi vet inte vad det betyder för
motivationen, men vi tänker;
’om jag sitter och gör någonting, så vore det rätt roligt
att prata med någon annan om det jag gör’.
Det är inte så konstigt att tänka sig detta. Att få
feedback och diskutera;
’jag var där och samlade in data, nu kanske någon kan
gå dit och samla in data’,
eller vad det nu kan tänka sig att vara. Så det tror jag är
viktigt. Men som sagt, jag tror vi sa det på workshopen
också, det är mycket av det här vi inte vet så mycket om,
vad kulturerna betyder för deltagarna, detta är inget
som har forskats på. Sök pengar för att göra det, så får vi
se vad som händer.
Intervjuaren: Vi har ju sett att medvetenheten om
klimathotet är väldigt stor bland befolkningen, men
att handlingskraften saknas, det är ett stort steg att ta.
Då kanske medborgarforskning kan vara ett steg som
gör att vi kan påverka allmänheten i rätt riktning, vad
tror du om det?
Kasperowski: Jag hör ofta det när jag pratar med
naturvetare, jo men vi vet, vi behöver ingen mer
vetenskaplig fakta nu, vi vet ungefär vad som kan hända.
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Det vi måste ha är en beteendeförändring. Men det är
jättesvårt, beteenden är ju svåra, det gör ofta ont att
ändra ett beteende. […]
Det är en forskare som jobbar med just detta, hon har
gjort det i klassrum, jag kan ta fram hennes namn så kan
du maila henne frågor. […]
Hon heter Géraldine Fauville. Hon håller på med, det
heter Inquiry-to-Insight och Virtual Marine Scientist.
Hon har flera saker som handlar om det här, du ser här
Studio 3 handlar om Unga medborgare: Literacy och
deltagande i nya mediaekologier. Så här finns en rad
olika saker, här finns det en rad Footprint calculator, hon
jobbar mot Standford, här har du den här International
studio carbon footprint challenges, här får du olika
klassrum. Du kan ju klicka runt här. Det finns ju lite
saker här, man riktar sådana här saker till unga
människor och så tänker man att de förstår vilka
beteendeförändringar som ska göras. Det finns alltså
den här tekniken för att uppmuntra
beteendeförändringar. Så ett rakt svar på din fråga, om
citizen science kan vara ett hjälpmedel, ja det kan det
vara. För då kan man också tracka typ hur många gånger
familjen tar bilen och handlar, och sp kan man efter en
vecka slå i de här värdena och så kan man få svar på hur
mycket man har gjort av med.

Kasperowski förklara några
svåra
beteendeförändringar
Kasperowski tar fram
hennes namn på datorn
och pratar om ett gammalt
projekt på GU

Intervjuaren: Så du tänker ändå att det skulle kunna vara
ett hjälpmedel för att ta ett litet steg mot en
beteendeförändring?
Kasperowski: Men sen vet man inte om det bli något
mer än;
’jaha, en koll eller något sådant’
eller om de verkligen fortsätter, det är svårt att följa
upp. Men visst finns det, jag tänker om man kan göra
det här med unga människor så kan man skapa en
medvetenhet i alla fall.
Intervjuaren: Och vi kan skapa en tydligare bild av vad
klimathotet faktiskt är.
Kasperowski: Precis. Vi brukar skoja om det här ibland,
jag reser ju en del i jobbet till olika länder, då brukar min
fru säga;
’du flyger så mycket att ditt Carbon Footprint är lika
stort som Halland, nu får du lägga av’.
Och ja det är sant, jag flyger jättemycket, jag flyger
liksom flera gånger i månaden. Jag tänker ofta på det
där, hade vi inte kunnat göra det på Skype eller något
istället? Vi använder Skype jättemycket, men det är en
helt annan sak att träffa någon. Man får ut lite mer av
samtalen genom att träffas. Jag tycker att det är en
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jättestor skillnad, det blir mycket mer dynamiskt.
Intervjuaren: Hur ser er framtid ut, har ni några projekt
som ni jobbar tätt ihop med just nu?
Kasperowski: Jag tror att vår forskning går mot två – tre
håll just nu. Det ena är det här att det samlas in massa
data runt om, vad används den till? Det var jag ju inne på
tidigare. Sen är det den andra, vad händer då människor
hjälper till att göra saker? Vad händer utöver det de
hjälper till med? De mobiliseras ju med att kanske
klassificera fåglar men allt det här, alla de här
diskussionerna, allt det här lärandet, ibland kanske de till
och med skapar sin egen community på Facebook, som
inte alls forskarna hade tänkt sig, vad gör de där? Hur
flyttar människor mellan olika citizen science projekt? De
kanske pratar med varandra;
’du gillar ju att klassificera fåglar i Sverige, du kanske ska
gå till Ebird som är ett stort internationellt projekt och
hjälpa till’,
’ah, var ligger det någonstans?’
Vi vet inte, hur det fungerar, om vi visste hur detta
fungerar så skulle vi gå en bättre koll på det här med
culture of participation. Människor skapar värden kring
olika projekt, de kanske pratar med varandra;
’du det där projektet vad handlar det egentligen om?’
’jo, det handlar om klimatförändringen’.
’jaha, gör det? Jag trodde vi bara skulle klassificera’.
Vi vet inte det, vi vet inte hur det går till. Så där är det.
Det första var alltså, vad används data till och det andra
är vad händer när man går utöver de här grejerna. Det
tredje är ett projekt jag har själv, som handlar om hur
algoritmiserar man, hur konstruerar man
medborgarforskare. För medborgarforskaren finns ju
inte bara så där;
’titta där är ju en medborgarforskare!’,
man ser dem inte. Det är ju mer en typ av konstruktion
av hur man vill att en människa ska vara i en speciell
situation – den är jag intresserad av. Jag tänker
Zooniverse har ju det här med att klassificera galaxer,
där låter man forskare gå ut och göra 50 000
klassifikationer och så säger man att det här blir
protokollet, 50 000 galaxer gav 8 kategorier. Av
50 000 kan kanske 10 hamna i A, 2000 i B och så vidare.
Men det är determinerat, det är klart, perfect fit. Så tar
man det här protokollet och så skickar man ut det till
1,6 miljoner människor som gör 80 miljoner
observationer. Inom vetenskapsteorin vet man att det
protokollet inte håller för stora data, det är ungefär som
att den här datan gav precis A, B, C, D, E, F, G och nu är
hela golvet data här och då kommer vi istället få A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M eller vad de nu vill att vi ska kalla
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dem här nya. Helt plötsligt har vi lika många
observationer, 50 000, som skapar det här, vad ska vi
göra då? Ska vi säga;
’oj, vi måste göra ett nytt protokoll?’
Eller ska vi skriva till några rutor, vad ska vi göra med
det här? Det är jag intresserad av. Sen är det ju
också så att många av de här projekten på Galaxy Zoo,
och andra projekt, också har en algoritm som säger att
en forskare han kan bara sätta sig med sitt, han kan ju
direkt se;
’ja, det där är ju en A galax, de där ju väldigt intressanta.
Där är en A galax som är på gränsen till B’.
De kan se direkt. Det kan inte en
medborgarforskare, de vet inte var de ska sätta den. För
att kunna få fram vad de här medborgarforskare gör, då
använder man sig av en algoritm i Galaxy Zoo som räknar
fram, det vill säga om 10 personer ser på den här och
säger att det här är en viss galax, efter det går den in i
databasen till forskarna, då ka man säga att
medelvärdet för den här observationen, kan vi säga att
det är som att forskaren skulle ha gjort den. Det är
spännande. När jag startade den här forskningen tänkte
jag att jag skulle tala om för folk som inte håller på med
det här varför vi håller på med det här, så jag sa;
’var i forskningsprocessen kan man blanda in en som
inte vet någonting om att hjälpa dem som forskar?’
Då fick jag svaren;
’det går ju inte, ingenstans så klart, var skulle du göra
det? De vet ju ingenting!’
Men då visade jag dem olika projekt som använder
medborgarforskning, då fick jag svaren;
’jaha, ja. Men hur gör man det då?’
Då svarade jag;
’det gör man med olika algoritmer’.
Så forskaren är, på engelska blir det: where and how
dose the citizen scientists become as good as the
researcher? Alltså: var och hur blir medborgarforskaren
lika bra som forskaren? Då är det ofta två saker, det är
klassificeringar och observationer, dör då kan man göra
en algoritm. Om du är forskare och jag är medborgare så
är jag inte lika bra som dig så här, men 10 stycken
sådana som jag, det brukar man saga: The intelligence of
crowd. Det är jag intresserad av. För om man klämmer
forskare på pulsen och fråga dem;
’varför är det 12 stycken i det här projektet som måste
vara överens? För i det här projektet är det bara 4, är det
något speciellt med datan då eller?’
Då vet de först inte vad de ska svara, men om man
pressar dem lite här så kommer det ofta till slut fram att
det var acceptabelt i detta projektet, det är en social
konstruktion och det är jag väldigt intresserad av. Då
säger jag;
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’om det är en social konstruktion så måste det vara olika
typer av värderingar och olika typer av ideal och normer
som går in i det här, vilka är det?’
Då får man svaren;
’a, nej men, vi tycker att det ska vara bra forskare eller
vi tycker att det ska vara…’
eller vad man nu har för grejer.
Intervjuaren: Jag har läst lite om de här principerna vi
pratade om på workshopen, de 10 principerna för citizen
science, var du med när de togs fram i London?
Kasperowski: Nej, jag var inte med i London, på den där
konferensen. Men jag har varit med på den här
workshopen om appar och plattformar, den första var i
Berlin och den andra nu här i Göteborg.
Intervjuaren: Har de här principerna tagits fram för ett
globalt ändamål eller är det just bara inom de här
organisationerna?
Kasperowski: Oj, det är svårt att svara på. Jag tänker att
de har ambitionen om att de ska bli globala, men jag är
inte säker på det. För om man kollar så har de ju översatt
dessa till massor av olika språk. Sen tänker jag att de
eventuellt kommer uppdateras litegrann, i alla fall vad
Ulrike och Soledad visade igår. Men jag var inte med i
London.
Intervjuaren: Vad tycker du om dem?
Kasperowski: Men de är ju bra, ibland tänker jag det där
om att de ska involveras i alla aspekter och i alla
forskningsprocesser liksom, hur ska det gå till? Det är
väldigt svårt, ska de sätta sig in i alla områden, till
exempel här har vi fyra forskningsöversikter, de kan ju
vara med och formulera frågor, men de formulerar ju
inte forskningsfrågor. Här har jag en fråga som någon har
formulerat, okej, ja men då måste vi titta och göra en
översikt, har den här frågan besvarats eller har den här
frågan ställts korrekt? Jag måste göra frågan
vetenskaplig först. Det undrar man ju då om de kan göra,
det tror jag inte. Eller designen av projektet, eller
formulera hypoteser och sådant där. Men det finns ju
exempel på att det händer, men jag tycker att det är
viktigt för ett område att ha sådana principer för att
hålla samman. De har ju också en social funktion. Jag är
vetenskapsteoretiker så jag tycker det är intressant att
försöka plocka isär och varför blev det så där, varför blev
det de här principerna? Varför har ni inte med en princip
om att man inte får exploatera människor i ett citizen
science projekt? Alltså försöka få dem att bli beroende,

Ulrike Sturm och Soledad
Luna
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vi gör ett spel så de blir spelberoende, så håller de på i
dagar och nätter och gör det här, sådana etiska grejer.
Eller finns det något etiskt fel med att försöka få
människor att jobba gratis för vetenskapen, de får ju inte
betalt. Jag tycker de alltid måste få medförfattarskap och
sådana där saker, man måste alltid tala om att det varit
folk som har hjälpt till och sådana saker. Men de
grejerna finns ju nu, i och med principerna, så det är ju
bra. Jag tycker också att när man läser vetenskapliga
artiklar så finns det alltid keywords, då måste citizen
science vara där. Det måste vara där, dels för att man
ska kunna hitta den litteraturen och dels också för att
det är ett erkännande för dem som hjälper till. Galaxy
Zoo är väldigt duktiga med detta, de talar om;
’Nu har nu hjälpt oss att producera 11 artiklar! Tack så
mycket. Gå in och titta på artiklarna om ni vill’.
Det står också Zooniverse community som författare,
det är ganska coolt. Men just Galaxy Zoo har jättebra
draghjälp av Chris Lintott, som leder projekten, han är
också programledare för The Sky at Night, ett program
på BBC, världens äldsta populärvetenskapliga program,
det är en jättebra plattform, du kan gå in och kolla på
dem. Han gör reklam som;
’Please go and help us to classify a new dataset’,
så går folk dit, han gör det tillsammans med en snubbe
som heter Brian May, jag vet inte om du vet vem han är,
men jag lovar att du känner igenom honom, han spelade
nämligen i Queen. Han är också doktor i astrofysik, det
är lite coolt. […]
Det är en jättebra plattform tycker jag, det tror jag är
väldigt intressant och viktig sak, all man kan
kommunicera ut; hjälp oss, hur ska vi göra, hjälp oss.
Det är därför de är lite för sig själva Zooniverse, de är
inte med i ECSA och så där. För de har sin grej och den
fungerar så bra. Det är precis som Oxford och Cambright,
de är inte med i Bologna-avtalet, de tycker det går bra
ändå. Och jag har all respekt för det, han man en grej så
ska man köra på det.
Intervjuaren: Nu börjar tiden rinna ut och jag får tacka så
mycket för att du tog dig tid att träffa mig.
Kasperowski: Du får höra av dig om det är något vi kan
hjälpa till med.

Imiterar forskare på
Galaxy Zoo

Imiterar Chris Lintott

Kasperowski letar upp en
bild på Brian May på sin
dator och berättar en
historia om Brian May
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9.3 Bilaga C
Ämne: Enkätundersökning om Naturens kalender
Hej!
Denna undersökning om Naturens kalender består av 16 frågor och kommer ta cirka 5-10 minuter
att genomföra. Enkäten är helt anonym och ditt deltagande är självfallet frivilligt.
Undersökningen handlar om Naturens kalender och hur du uppfattar att Naturens kalender påverkar
dig. Studien genomförs som en del av ett examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan och
Stockholms Universitet i samarbete med Naturens kalender och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Enkäten skickas ut till alla som registrerat sin mejladress på www.naturenskalender.se (inklusive
bikalendern.se).
Dina svar kommer vara betydelsefulla för Naturens kalenders fortsatta utveckling.
Har Du några frågor om enkätundersökningen eller projektet är Du välkommen att kontakta:
Lina Andersson (lina6@kth.se) eller Kjell Bolmgren (kjell.bolmgren@slu.se).
1. Ålder
o
o
o
o
o
o
o
o
o

– 19 år
20 – 29 år
30 – 39 år
40 – 49 år
50 – 59 år
60 – 69 år
70 – 79 år
80 – 89 år
90 – år

2. Kön
o
o

Man
Kvinna

3. Hur länge har du varit registrerad på hemsidan naturenskalender.se (eller bikalendern.se)?
o Mindre än 1 år
o 1 år
o 2 år
o 3 år
o 4 år
o 5 år eller mer
4. Brukar du skicka in observationer av vårtecken etc. på naturenskalender.se (eller
bikalendern.se)?
o Ja, regelbundet
o Ja, ibland
o Nej

5. Är du registrerad fenologiväktare (för Växtkalendern eller Bikalendern)?
o Ja
o Nej
o Vet ej
6. Kommer du vara fenologiväktare i framtiden?
o Ja, jag fortsätter gärna flera år till som fenologiväktare
o Ja, jag fortsätter gärna något år till som fenologiväktare
o Ja, jag planerar att börja som fenologiväktare
o Nej
o Vet ej
7. Hur fick du veta om Naturens kalender (eller Bikalendern)?
o Information från förening
o Nyhetsinslag i TV, radio eller tidning
o Tips via bekant
o Jag blev kontaktad av Naturens kalender/Svenska fenologinätverket (via mail, telefon
eller dyl.)
o På internet
o Via Facebook, Twitter, Instagram eller dyl.
o Info i samband med Vårkollen eller Fågelkalendern
o Vet ej
o Annat:________________________________________________________________
8. Vad är det viktigaste syftet med Naturens kalender (eller Bikalendern) för dig?
o Det får mig att komma ut i naturen regelbundet
o Jag får dela mitt intresse för naturen, vårtecken etc. med fler
o Jag bidrar med mina observationer/data till forskning och miljöövervakning
o Det ökar min egen kunskap och förståelse
o Vet inte
o Annat:________________________________________________________________
9. Hur tycker du att informationen varit från Naturens kalender om verksamhetens bakgrund
och syfte?
o Mycket bra
o Bra
o Varken eller
o Dålig
o Mycket dålig
10. Naturens kalender skickar ut information via epost, Facebook, Twitter och Instagram. Hur väl
stämmer följande påståenden in på dig?
A) Jag läser epost-meddelanden från Naturens kalender?
a. Stämmer bra
b. Stämmer ganska bra
c. Stämmer ganska dåligt
d. Stämmer inte alls
B) Jag följer med i Facebook-grupperna ”blommar.nu” eller ”Bikalendern”?

a. Stämmer bra
b. Stämmer ganska bra
c. Stämmer dåligt
d. Stämmer inte alls
C) Jag följer Facebook-sidan Naturens kalender?
a. Stämmer bra
b. Stämmer ganska bra
c. Stämmer dåligt
d. Stämmer inte alls
D) Jag följer Naturens kalenders Twitter-konto?
a. Stämmer bra
b. Stämmer ganska bra
c. Stämmer dåligt
d. Stämmer inte alls
E) Jag följer Naturens kalenders Intagram-konto?
a. Stämmer bra
b. Stämmer ganska bra
c. Stämmer dåligt
d. Stämmer inte alls
11. Hur ofta tänkte du på klimatförändringen innan du registrerade dig på Naturens kalender
(eller Bikalendern)?
o Dagligen
o Varje vecka
o Varje månad
o Mer sällan
o Aldrig
12. Hur ofta tänker du på klimatförändringen nu?
o Dagligen
o Varje vecka
o Varje månad
o Mer sällan
o Aldrig
13. Anser du att Naturens kalender har ökat din medvetenhet om klimatförändringen?
o Ja
o Nej
o Ingen uppfattning
14. A) Anser du att Naturens kalender har påverkat ditt beteende inom klimatförändringen?
o Ja
o Nej
o Ingen uppfattning
15. Vad anser du vara de tre viktigaste förändringarna vi måste göra för att motverka
klimatförändringen? (klicka i de tre alternativen du tycker är viktigast)
o Minskad användning av kärnkraft

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Minskad skogsskövling
Ökad användning av miljövänlig el
Minskat matsvinn
Ökad användning av ekoprodukter
Ökad sopsortering
Minskad bilanvändning
Minskad köttkonsumtion
Minskad konsumtion av kläder/skor
Minskad flyganvändning
Minskad energianvändning för bostaden
Minskad nedskräpning i naturen
Annat:________________________________________________________________

16. Har det varit någon händelse genom Naturens kalender (observation, information etc.) det
senaste halvåret som gjort att du blev mer medveten om ditt beteende kring
klimatförändringen? Om ja, beskriv kort vad det var.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Tack för att du tog Dig tid att svara på denna enkät.
Undersökningen handlar om Naturens kalender och hur du uppfattar att Naturens kalender påverkar
dig. Studien genomförs som en del av ett examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan och
Stockholms Universitet i samarbete med Naturens kalender och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Har du några frågor om enkätundersökningen eller projektet är Du välkommen att kontakta Lina
Andersson (lina6@kth.se) eller Kjell Bolmgren (kjell.bolmgren@slu.se).
Med vänliga hälsningar
Lina och Kjell

