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Abstract

Volatile Encounters. Birdwatching, Epistemic Community and Nonhuman Charisma
This thesis investigates birdwatching and focuses on the knowledges, skills and ideas that are obtained and acknowledged
among birdwatchers. The aim is to explore how these ways of relating to birds are constituted. Birdwatching is considered as
an epistemic practice, which produce and maintain knowledge. Thus, the human participants of these practices are regarded
as members of an epistemic community. The overall theoretical framework is based on a material-semiotic perspective:
the epistemic community, is viewed as not only made up of human beings, but of a variety of human and nonhuman actors
– birds, technologies and landscapes – which altogether co-produce the practices. To investigate how habitual ways of
relating to birds are established, the geographer Jamie Lorimer’s theoretical model of non-human charisma is applied to the
analysis. The joint ways of relating to and engaging with birds are interpreted in terms of “affective logics” that characterize
the epistemic community.
The study is based on a multi-sited ethnographic fieldwork which took place at different birdwatching spots in Sweden; at
birdwatching fairs and on websites where birdwatchers discuss and share information about birds. Furthermore the study
is based on interviews with birdwatchers. The methodological approach during the fieldwork as well as in analyzing the
research material, is to “follow the object”, or more precisely to follow how birds are acknowledged in these different
settings.
The ways of relating to birds are interpreted as embodied skills and “knowledge by familiarity” with different species
and landscapes. One central affective logic is the “joy of recognition” which motivates birdwatchers to learn how to identify
birds in the field.The main method for gathering information in order to make claims about the objects of knowledge, i.e.
the birds, within the epistemic community is through these embodied skills.The analysis shows that claims, based on these
observations, are undergoing a number of validation processes. This creates a certain type of observer that must be prepared
to get their claims reviewed. The methods for establishing claims are however challenged when new technologies, such as
DNA-techniques and digital tools, are put to use in the identification processes.
The analysis also shows that while all wild birds are potentially interesting as objects of knowledge within the
community, not every bird is attended to with the same kind of interest and enthusiasm. Birdwatchers are more devoted
to some species of birds, than others, in relation to the spatial and temporal circumstances of the encounters, and in
relation to the birdwatcher’s previous experiences of similar encounters. A central theme that characterizes the practices is
a negotiation of approximating the birds without disturbing them. This is made possible by the use of various technological
extensions, such as binoculars and hides. However the analysis also shows that some of the, rather new, digital tools are
acknowledged as potentially causing intrusive behavior.
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Förord
Det är inte bara fågelskådare som ingår i kunskapsgemenskaper. Under åren som
jag har arbetat med avhandlingen har många hjälpt till att forma den på olika sätt.
Jag vill börja med att tacka fågelskådarna som har deltagit i studien och som låtit
mig ta del av skådargemenskapen. Jag vill också rikta ett varmt tack till mina
handledare Lars Kaijser och Maria Bäckman. Tack för ert stora engagemang, stöd
och för att ni så ofta har fått mig att tänka ett varv till!
Därutöver vill jag tacka kollegorna på etnologen för trevligt sällskap och kloka
kommentarer som har hjälpt mig navigera i doktorandtillvaron. Jag vill särskilt
tacka de som har kommenterat mina kapitelutkast – Sverker Hyltén Cavallius,
Charlotte Hyltén Cavallius och Ida Hughes Tidlund. Ett stort tack till Fredrik
Nilsson för de värdefulla kommentarerna i samband med opponeringen på mitt
slutmanus. Tack också till Jan Garnert för läsningen av ett kapitel och till slutläsaren Simon Ekström.
Det har varit roligt och berikande att dela doktorandtiden med Britta Zetterström Geschwind, Hanna Jansson, Maria Björklund, Elin Franzén, Ida Hughes
Tidlund, Kalle Ström, Johan Hallqvist och kollegorna i doktorandrådet. Andrea
Dankić och Elin Nystrand von Unge – tack för all pepp och hjälp, amazing friends! Jag vill även tacka Jenny Lindblad och Sofia Wiberg för samtalen på Open
Café.
Under årens lopp har jag har erhållit medel ifrån Mats Rehnbergs minnesfond,
Stiftelsen för etnologi vid Stockholms universitet, Gustav Adolfs Akademien för
svensk folkkultur och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Sammantaget har detta
finansiella stöd möjliggjort fältresor, konferenser och färdigställandet av avhandlingen. Tack!
Slutligen vill jag tacka min familj och mina vänner för allt stöd under åren
som jag har arbetat med avhandlingen. Emma, Kajsa, Trån, Goa Kvinnors klubb
och Albina – tack för att ni har lyssnat, stöttat och påmint om vad som är viktigt
i livet! Tack Björn, och tack Gillian för hjälpen med engelskan! Tack pappa, för
att du har visat mig fåglarna, och för alla de många sätt som du har hjälpt mig
med avhandlingen. Hade du inte sagt att du känner dig naken utan kikare hade
det nog blivit en annan studie. Tack mamma, för allt ditt stöd – för att jag har
fått komma hem till Öland och skriva och vila. Tack Johan för att du alltid finns
där! Och tack Johannes för ditt tålamod, din outsinliga optimism och för att du
lagat mat! Nu är det över!
Stockholm september 2017
Elin Lundquist
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Prolog
Hjälstaviken maj 2015

Jag följer fågelskådaren Peter till Hjälstaviken i Uppland. Han hämtar upp mig
i sin bil vid Telefonplan söder om Stockholm och efter en dryg timme närmar
vi oss destinationen. Under färden har Peter berättat om sitt fågelintresse som
han haft sedan han var barn på 1970-talet, som intensifierades när han träffade andra fågelskådare i tonåren och som sedan dess har varit en central del
av hans liv. När vi närmar oss Hjälstaviken visar det sig att det finns ett flertal
infarter som leder till olika delar av sjön. Peter bromsar in bilen vid en av
dem. Han ändrar sig dock, kör vidare och resonerar kring vilken plats som
lämpar sig bäst denna eftermiddag. På ett ställe kan det vara väldigt blött och
på ett annat kan det bli kallt om det blåser, säger han. De senaste dagarna har
det regnat och varit ovanligt låga temperaturer för att vara maj månad. Nu
verkar det dock klarna upp. I Hjälstaviken kommer vi att möta rastande fåglar,
som är på tillfälligt besök men som ska flytta vidare norrut, berättar Peter.
Detta händer varje år, men han vill inte missa det eftersom han då får vänta
ett helt år innan nästa chans bjuds. Peter bestämmer sig för att köra en liten
bit till så att vi kan ställa bilen på en parkering i anslutning till en väg som
leder till ett fågeltorn. Han berättar om varför han gärna åker hit i maj.
Om man tar en sån här majkväll, nu borde det vara en hel del änder. Det finns
kanske svarttärnor och lite vadare. Det här har jag ju varit med om tusen
gånger, men ändå är det så att det är lite skönt att komma ut och liksom känna
dofterna. Varje tid har sin tjusning på något sätt. I mars vill man göra en viss
grej, i början på april en annan, i mitten på april… De olika tiderna på året
erbjuder olika upplevelser egentligen. Och på något sätt tror jag att man kanske
samlar på upplevelser.

Framme vid parkeringen, där ett par andra bilar står parkerade, kliver vi ur
bilen. Peter tar fram sin handkikare och tubkikare från bakluckan på bilen och
sedan börjar vi gå på en grusväg mot sjön. Jag lägger min diktafon i fickan
och på inspelningen kan jag höra att det knastrar under våra skor. Det är
nästan helt vindstilla och det går att urskilja olika läten från fåglar i omgivningen. Jag frågar vad Peter brukar göra när han kommer till en plats som
Hjälstaviken.
Jag går ner och kikar lite grann och ser om det är något, och om det ser ut
ungefär som man hade tänkt sig. Nu har jag inte kollat [på internet] om det är
något särskilt här, för en gångs skull. Men jag tror inte det har varit det för det
har varit sånt jävla väder, så folk har nog inte varit ute. Men just såhär års i
mitten på maj kan det egentligen hända vad som helst.
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Vi stannar till och ställer oss riktade mot sjöängarna vid viken. Kring dem
finns ett stängsel och innanför stängslet går det kor. Det låter om dem och
om fåglarna. Peter ställer upp tubkikaren som han hittills har burit på ena
axeln. Han tittar i den, riktar den mot viken och för den i en horisontell riktning över sjöängarna. På strandängen framför oss går en flock med vitkindade
gäss. Peter ser också en flock med gulärlor. Jag säger: ”Nu när du kollar såhär,
vad är det du…”. Peter svarar innan jag hunnit avsluta frågan, samtidigt som
han fortsätter att spana i tubkikaren över sjöängarna. ”Nu tittar jag liksom…
Man tittar väl igenom om det är något särskilt.” Jag undrar vad något särskilt
kan vara. ”Nu var det mycket vitkindade gäss här och de hör ju till här på
något sätt. Sen tittar man om det går någon fjällgås eller om det skulle kunna
gå någon rödhalsad gås med dem.” Han berättar att fjällgås och rödhalsad gås
är arter som är ovanligare än de vitkindade gässen, och säger också att han
kollar om det går någon citronärla bland gulärlorna. Det skulle vara en ”rarris”, vilket är kort för raritet: en ovanlig fågelart.
Gulärlor kan se ut hur som helst. Dom är rätt fina i sig. Sen finns det både
nordliga och sydliga som ser olika ut då. Dom sydliga gulärlorna dom ser ut på
ett visst sätt och dom nordliga gulärlorna ser ut på ett visst sätt. Dom skiljer
sig rätt markant åt i utseende. Och sen så är det honor, dom ser inte ut som
hannarna. Jag vet hur dom ser ut, så att säga, men på något sätt så tittar man
på dom igen och så konstaterar man ’ja just det, den där ser ut sådär och har
svart där och det ska den ju ha’. Det är ju något slags igenkännande, men samtidigt står man ju och kollar om det går en citronärla bland dom. Den här
bilden har man väl sätt hundratals gånger, men jag vet inte… Jag vet inte hur
andra tittar på fåglar men jag tittar på dem såhär. Du kan ju titta här.

Peter menar att jag kan titta i tubkikaren. Jag tar ett kliv framåt och tittar i
kikarens okular. Den är riktad mot en grupp fåglar som springer på marken.
”Du ställer in skärpan här och så har du en zoom här”, instruerar Peter mig.
Jag tittar i tubkikaren och försöker hitta de fåglar som Peter har tittat på.
”Vilka är det här då, som jag kollar på nu?” undrar jag. Jag tycker mig se
skillnaderna mellan de små fåglarna som springer på marken, men jag är långt
ifrån säker på vilka som är vilka. Jag tittar upp igen och lämnar plats åt Peter
vid tubkikaren.
Nej men så blir man lite sådär halvt vegeterande: man står och tittar i en tubkikare och så hör man rördrommen tuta, det flyger en hämpling förbi, man hör
en näktergal på håll, sånglärkan sjunger. Jag registrerar ju allting samtidigt, på
något sätt.

En grupp flygande fåglar avger ett kväkande läte och Peter säger: ”Men
grågässen låter alltid lika hemskt”. Han lyfter blicken från tubkikaren. Vi är
tysta en stund. Peter ser sig omkring, fäller ihop tubkikar-stativets ben och så

4

vi fortsätter vi att gå på grusvägen mot fågeltornet. (Från bearbetade fältanteckningar och inspelad promenadintervju, maj 2015).
Ovan skildras en situation som faller under benämningen fågelskådning.
Detta exempel från Hjälstaviken återkommer i avhandlingens olika kapitel.
Vid sjön var det flyttfåglarna som antingen nyligen landat på sin häckningsplats eller var på väg norrut som upptog fågelskådaren Peters intresse. Han
identifierade olika arter både genom deras visuella karaktärer och deras läten.
Medan han noterade de förväntade och vanligt förekommande arterna, höll
han också utkik efter ovanligare arter. Peter använde kikare när han tittade på
fåglarna och kom senare under turen också att använda sin iPhone för att ta
emot och skicka information om fåglar till andra fågelskådare. En bit in på
1900-talet såg praktikerna emellertid annorlunda ut. Istället för kikare och kameror användes bössan för att skaffa beläggexemplar, studera fåglarna och
fastställa deras art. I den här avhandlingen undersöks Peters och andra fågelskådares sätt att uppmärksamma fåglar. Vilka är deras drivkrafter? Vilka kunskaper besitter de? Hur har fågelskådarna förvärvat sina sätt att relatera till
fåglar och hur har dessa sätt att relatera till fåglarna etablerats?

5
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1. Inledning
Fågelskådning är ett snabbt växande fritidsintresse i Sverige vilket märks i ett
ökat antal medlemmar i lokala såväl som nationella föreningar.1 Intresset, liksom ökningen av detsamma, uppmärksammas även flitigt i media.2 I rapporteringen återkommer beskrivningar av en förändrad sammansättning av gruppen fågelskådare.3 Den övervägande majoriteten av utövarna är män, men
under de senaste decennierna har intresset ökat mest bland kvinnor. Som fritidssysselsättning är fågelskådning framförallt etablerat i Västeuropa och Nordamerika. Genom fågelskådarturism utövas dock intresset i hela världen. Gemensamt för de aktiviteter som går under beteckningen fågelskådning är att
de kretsar kring att hitta, titta och lyssna på vilda fåglar, som Peter gjorde vid
Hjälstaviken (jfr Watson 2010:1–2).
Fågelskådning har alltså tilltagit i popularitet under 2000-talet, men etablerades som fritidsintresse under andra halvan av 1900-talet, även om aktiviteterna bär spår från praktiker som växte fram redan under upplysningen. Från
att ha varit en aktivitet som engagerat en mindre skara män från högre samhällsklasser spreds intresset i bredare samhällsskikt vid mitten av förra seklet,
bland annat som konsekvenser av att arbetstiden reglerades vilket gav en ökad
fritid. På 1930-talet blev människors ”rätt till rekreation, liksom deras skyldighet att rätt förvalta sin ledighet” ett tema i den offentliga debatten (Stattin
2006:13). Under samma period förvandlades också ”naturen”, för en större
del av befolkningen, från att vara en plats för slitsamt arbete till att bli en plats
för upplevelser på fritiden (ibid:22). Ett intresse för fåglar kan därmed förstås
som en av många hobbys som kunde fylla den nya ledigheten.
Framväxten av intresset för fåglar sammanfaller i övergripande drag med
den moderna perioden. Denna period karaktäriseras både av försök till att
kartlägga och behärska naturen, och av uppkomsten av romantiserande och
protektionistiska ideal. Det paradoxala i denna utveckling är att samtidigt som
världens fåglar har kartlagts, har också en kännedom om att fågelarter utrotats
vuxit fram. Det är exempelvis känt att åtminstone 158 fågelarter har utrotats

Den största föreningen för fågelskådning BirdLife Sverige, som tidigare hette Sveriges Ornitologiska förening (se ordlista sid 205), beräknar att omkring 30 000 personer är anslutna till
föreningen antingen genom ett direkt medlemskap i riksföreningen eller genom medlemskap
i regionalföreningarna (Effektrapport BirdLife Sverige).
2 Några exempel från både lokal- och riksmedia är artiklarna ”Intresset ökar för fågelskådning”
(Bjäreborn 2004) i Kristianstadsbladet; ”Intresset ökar för fågelskådning” i Sveriges Radio
2007; och ”Så skådar du bäst (Westmar 2012) i Dagens Nyheter. Sveriges Television visade
under våren 2017 underhållningsserien ”Det stora fågeläventyret” där kändisar parades ihop
med fågelskådare och tävlade mot varandra.
3 Se exempelvis Thörnqvist 2018.
1
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i spåren av människans handlingar sedan 1500-talet.4 I Sverige bedömer Naturvårdsverket att 52 arter är hotade.5 Mot denna bakgrund – som speglar det
västerländska samhällets komplexa relationer till naturen och dess ickemänskliga invånare – undersöker jag sätten att uppmärksamma fåglar i fågelskådning, och specifikt hur de formas i en social gemenskap som verkar i
gränslandet mellan vetenskaplig kunskapsproduktion, naturvård och rekreationellt samlande.

Syfte & frågeställningar
Denna avhandlings studieobjekt är som framgått fågelskådning. Fokus för
undersökningen är de kunskaper, färdigheter och föreställningar som erhålls
och erkänns bland utövare av fågelskådning. Dessa betraktar jag som sätt att
relatera till fåglar. Avhandlingens syfte är att undersöka hur dessa sätt att relatera till
fåglar konstitueras. Hur detta konstituerande går till undersöks huvudsakligen
genom observationer av fågelskådarrelaterade kontexter – såsom fågelskådning, fågelskådarmässor och digitala rum för fågelskådning – och genom intervjuer med utövare av aktiviteterna. För att uppnå syftet avser jag alltså att
arbeta med frågor om hur och på vilka sätt som fåglar uppmärksammas i
fågelskådning. Mer konkret innebär det att jag undersöker hur fågelskådare
tittar och lyssnar på fåglar, med vilka hjälpmedel de gör det, och hur bruket
av dessa hjälpmedel påverkar perspektiven på fåglar och omgivning.
Med denna ingång till att studera fågelskådande väcks frågor om vilka drivkrafter hos fågelskådarna som bidrar till tillvägagångssätten. Viktigt blir också
vilka kunskaper och färdigheter som artikuleras genom dessa tillvägagångssätt. Vem eller vilka har möjlighet att definiera ”rätt” slags tillvägagångssätt,
kunskaper och färdigheter? Hur är dessa kunskaper och färdigheter sammanlänkade med specifika förhållningssätt till fåglar? Genom att besvara dessa
frågor vill jag utröna vilka ideal kring människans förhållningssätt till fåglar
och fåglarnas livsmiljöer som kommer till uttryck i praktikerna, liksom hur
ramarna för dessa förhållningssätt upprättas. Den geografiska kontexten för
studien är huvudsakligen Sverige, där mer ingående observationer har gjorts i
Skåne, på Öland, i Östergötland och Uppland. Därtill ingår observationer på
en mässa för fågelskådning i Storbritannien i materialet.

4
BirdLife Sverige. ”Officiella listan över svenska namn på världens fågelarter – januari 2018”
http://birdlife.se/tk/svenska-namn-pa-varldens-faglar/ Hämtad 2018-08-30.
5 Artdatabanken. https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/sammanfattning-rodlista-2015/ Hämtad: 2018-07-13
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Teoretiska perspektiv
Det övergripande teoretiska ramverket i studien bygger på ett materiell-semiotiskt perspektiv (Haraway 2008; Law 1994). I avhandlingen tillämpar jag metoden att följa objekt, som har utvecklats från aktörnätverksteorin.6 Detta återkommer jag till i avsnittet om material och metod. Kortfattat handlar metoden om att följa något som är centralt för de fenomen som studeras och att
undersöka hur objektet förflyttas och förändras i tid och rum. I denna studie
har objekten varit fåglar, och det som jag har följt är hur dessa uppmärksammas i fågelskådning. En grundläggande utgångspunkt som gäller för aktörnätverksteorin är att tillvaron betraktas som processuell och bestående av föränderliga nätverk av mänskliga såväl som icke-mänskliga aktörer (Callon 1986;
Law 1994:104; Latour 2012:145). En aktör – vare sig mänsklig eller ickemänsklig, organisk eller icke-organisk – betraktas här som en källa till agens,
som producerar effekter och har förmågan att påverka händelseförlopp. I fågelskådningens nätverk ingår således inte bara de mänskliga skådarna, utan
även fåglar, landskap och skådarnas utrustning. Den icke-mänskliga agensen
handlar om att de kan påverka andra aktörer genom att skapa effekter. Agensen ska inte likställas med mänsklig intentionalitet eller vilja, men påverkar
likväl sociala processer. I studien har detta framför allt fått betydelse för hur
jag har gått tillväga metodologiskt då jag inte bara undersöker människors
utsagor och texter utan även tar in olika materialiteter i analysen, som exempelvis de olika tekniska stöd som används i fågelskådning. Det innebär också
att jag inte reducerar fåglarna till passiva symboliska objekt (jfr Jerolmack
2013:15). Snarare avser jag att visa hur fåglarna spelar en aktiv roll i att forma
hur människorna interagerar med dem.
Utöver denna grundläggande utgångspunkt används särskilt två teoretiska
verktyg för att analysera materialet. Det är dels epistemisk gemenskap och dels
icke-mänsklig karisma vilka jag presenterar nedan.

Epistemisk gemenskap & praktik
I tidigare studier av fågelskådning (se Hundeide 2013; Watson 2010) har sammanhanget ringats in som en community of practice (Wenger 1998), det vill säga
en praktikbaserad gemenskap där deltagarna delar ett engagemang för något
som de utövar. En praktikbaserad gemenskap karakteriseras av att dess deltagare tillägnar sig kunskaper genom att interagera med varandra på mer eller
mindre regelbunden basis och att de möts i strävan efter utökat lärande. Det
kan handla om interaktion kring ett explicit lärande, vilket i fågelskådning exempelvis sker genom exkursioner och föredrag, eller så kan lärandet bli en
6

Aktörnätverksteori tillämpades också i min masteruppsats Artbestämmarna. En studie av hur
seenden formas i fågelskådning (Lundquist 2013) och i artikeln Mellan fåglar, ting och människor: Hur
fågelskådarnas seende formas (Lundquist 2014) vilken bygger på uppsatsen.
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biprodukt av praktikerna, såsom i samtal mellan fågelskådare under fågelskådning. Ett begrepp som ligger nära praktikbaserad gemenskap är epistemisk gemenskap och det är framförallt det jag använder för att analysera hur kunskaper
och förhållningssätt etableras och erkänns i fågelskådning.
Epistemisk gemenskap, som är en översättning av “epistemic community”,
används inom olika discipliner för att beteckna en grupp som delar uppfattningar om framställande av kunskap. Begreppet har främst använts för att
beteckna vetenskapliga eller professionella nätverk (Haas 1992).7 Här applicerar jag det istället på en fritidssysselsättning. Fågelskådningen organiseras
emellertid kring vetenskaps-lika nätverk, där uppgifter om fåglar valideras på
en rad olika sätt. BirdLife Sverige beskriver exempelvis att den egna verksamheten vilar på tre ben: fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning.8 Det innebär inte att alla fågelskådare bidrar till fågelskydd eller deltar aktivt i forskning, men att dessa tre delar finns som betydande komponenter för hur praktikerna ordnas.
Den epistemiska gemenskapen syftar inte på ett socialt sammanhang där
medlemmarna behöver känna varandra, eller ens ha träffats, för att kunna
kommunicera med varandra och dela mål och värden. Den kännetecknas
istället av att dess medlemmar delar normativa uppfattningar om frågor inom
ett visst område och att dessa uppfattningar följaktligen influerar deras handlingar. Ytterligare en aspekt är att de genom sina handlingar också vidhåller
och producerar kunskap (Knorr Cetina 2007:362).
The knowledge of epistemic communities is both implicit – embodied in ways
of performing work tasks – and explicit – expressed linguistically in documents
and face-to-face interactions (Tuominen et al. 2005:339).

Kunskapen uttrycks både i skrift och verbalt, och i sätten att utföra olika
handlingar. Det senare kan förstås som tyst kunskap, det vill säga kunskaper
som kan vara svåra att uttrycka språkligt (Polanyi 2009). Filosofen Henrik
Bohlin diskuterar begreppet tyst kunskap i en artikel och skiljer på tre huvudtyper av kunskap: teoretisk kunskap eller påståendekunskap (att-kunskap),
färdighetskunskap (hur-kunskap) och förtrogenhetskunskap (förmågan att
känna igen) (2009). De två senare kan förstås som tyst kunskap. I studien
används dessa begrepp för att identifiera vilka typer av kunskap som artikuleras och skapas genom fågelskådning. Den implicita kunskapen märks exem-

7

Statsvetaren Peter Haas beskriver en epistemisk gemenskap som ett nätverk av professionella: ”with recognised expertise and competence in a particular domain and an authoritative claim to policy relevant knowledge within that domain or issue-area” (Haas 1992). I det
studerade fältet handlar kunskapen om fåglar och det är kring dessa som kompetensen byggs
upp.
8 Birdlife. ”Om oss” http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/om-oss/ Hämtad
2018-09-02
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pelvis i fågelskådarnas vardagliga utövande av praktiken. Fågelskådning betraktar jag således som en epistemisk praktik. I studier av epistemiska praktiker
har i första hand vetenskaplig kunskapsproduktion stått i centrum och betraktats som den huvudsakliga epistemiska auktoriteten i ett modernt samhälle (Bueger 2015:6). Vetenskapliga praktiker är dock bara en av många kontexter där epistemiska praktiker utövas.
En epistemisk praktik kännetecknas av att det finns ett distinkt kunskapsobjekt och att utövarna av praktiken försöker bygga allmängiltiga fakta utifrån
enskilda fall. I fågelskådning sker detta kontinuerligt, menar jag, genom de
identifieringspraktiker som fågelskådarna ägnar sig åt. En aspekt som karaktäriserar ett kunskapsobjekt i epistemiska praktiker är deras ”lack of completeness” (Knorr Cetina 2001:190). Det är objekt som kontinuerligt väcker nya
frågor. Sociologen Karin Knorr Cetina beskriver kunskapsobjekt på följande
vis:
[…] objects of knowledge appear to have the capacity to unfold indefinitely.
They are more like open drawers filled with folders extending indefinitely into
the depth of a dark closet […] they continually acquire new properties and
change the ones they have (Knorr Cetina 2001:190).

Epistemiska praktiker och dess kunskapsobjekt förändras således kontinuerligt. Konstruktionen av ett objekt är aldrig komplett utan kräver löpande omsorg för att elementen som behövs för att skapa objektet ska hållas samman
och verka stabila.
I avhandlingen identifierar jag några stabiliseringsprocesser som sker i fågelskådning. Begreppen hållbara mobiler och centrum för översättning, från aktörnätverksteorin, används för att analysera dessa och tolka hur kunskap om fåglar skapas och sprids i gemenskapen (Law 1994:100–104).9 Begreppet översättning används på olika sätt i aktörnätverksteori (Åsberg 2012:216-217). Här
använder jag begreppet för att referera till processen då relationer skapas mellan olika objekt som annars är åtskilda (Law & Callon 1989:58-59). Sociologen
John Law liknar översättning vid att verb omvandlas till substantiv
(1994:103). Ett exempel på en typ av översättning som återkommer i flera av
avhandlingens analytiska kapitel är när olika taxonomier används för att tolka
och ordna fåglarna. Taxonomin presenterar en ordning som ger intryck av att
återspegla verkligheten. Fågelkropparna kan verka som om de vore vitkindade
gäss och gulärlor – det vill säga substantivformer – men i själva verket kan
detta artbestämmande, genom termen översättning, förstås som pågående
stabiliseringsprocesser. Substantivformerna förändras emellertid när ny information tillfogas nätverken vilket bland annat sker genom att taxonomierna
9 ”Centrum för översättning” är en översättning av ”centre of translation” (Law 1994:104).
”Hållbara mobiler” är min beteckning på begreppet ”immutable mobiles”, som också hade
kunnat översättas till ”oföränderliga” eller ”permanenta mobiler”. Mobil syftar här på att det
avser aktörer som är flyttbara.
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ritas om. En fågelkropp med de egenskaper som gulärlorna besitter, och som
Peter identifierade vid Hjälstaviken, kan komma att kallas något annat i framtiden.
Översättningen som sker vid artbestämmandet genom taxonomin har fått
materiell hållbarhet på en rad olika sätt vilket gör att den når fågelskådarna. I
det undersökta fältet har taxonomin bland annat fått hållbarhet genom de
massproducerade fälthandböckerna. Fälthandböckernas egenskaper kan på så
vis förstås med begreppet hållbara mobiler, vilket hänvisar till översättningar
som kan förflyttas utan att förändras (ibid:102). Fotografiets tidiga användning i vetenskap har exempelvis tolkats vara en följd av dess egenskaper som
hållbar mobil, det vill säga: ”att kunna transporteras mellan olika platser utan
att förändras” (Jülich 2002:65).
Begreppet centrum för översättning används huvudsakligen i analysen av
det arbete som den så kallade Raritetskommittén utför. Det är en kommitté
som granskar rapporter från enskilda fågelskådare om ovanliga fågelarter som
påstås ha observerats inom Sveriges gränser. Ett centrum för översättning är
en aktör som har förmågan att ordna saker på avstånd och således skapa centrum och periferier. Det är ett ordnande centra som övervakar händelseförlopp och agerar utifrån denna övervakning.
[...] an ordering centre is (probably) constituted by gathering, simplifying,
representing, making calculations about and acting upon the flow of
immutable mobiles coming from and departing for the periphery. […]
Roughly, then, a centre of ordering is (likely to be) a place which monitors a
periphery, represents that periphery, and makes calculations about what to do
next in part of the basis of those representations (Law 1994:104, kursivering
och parents i originaltext).

Genom granskningen av rapporter övervakar kommittén händelseförlopp
och ger även instruktioner för fortsatta handlingar. Deras arbete är ett av flera
exempel på hur ramarna för den epistemiska gemenskapen upprättas – ramar
som utövarna av praktiken, det vill säga fågelskådarna, kan komma att behöva
förhålla sig till i sitt skådande.

Icke-mänsklig karisma
Kunskapsobjekten för utövarna i det studerade fältet är alltså fåglar. Karaktärerna hos de organismer som hamnar i kategorin fåglar har dock en hög variation. De kan leva i helt skilda miljöer och i olika världsdelar. De minsta väger
omkring 2 gram och de största runt 150 kilo. De stora skillnaderna till trots
inordnas dessa organismer i samma övergripande kategori och är potentiellt
intressanta som kunskapsobjekt för fågelskådningens epistemiska praktik.
Alla fåglar uppmärksammas dock inte med samma intresse och entusiasm.
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För att undersöka den aspekten har jag tillämpat en teoretisk modell som utgår från konceptet icke-mänsklig karisma.
Karisma har begreppsliggjorts av sociologen Max Weber och har då handlat om egenskaper hos människor som gör dem till framgångsrika auktoriteter
(Weber 1978). I första hand har begreppet tidigare hänvisat till mänskliga
egenskaper. Det har emellertid också tillämpats för att tolka egenskaper hos
icke-mänskliga fenomen såsom museiföremål (se Wingfield 2010) och urbana
platser (Franzén 2005). Sociologen Mats Franzén menar att Webers definition
av karisma mystifierar begreppet då det exempelvis inte är klart hur karisma
uppkommer. Franzén, som utforskar hur plaster blir karismatiska, menar att
det måste finnas ”ett sammanhang där det karismatiska budskapet finner resonans: utan det, ingen karisma” (Franzén 2005). I den här undersökningen
är det resonansen som fåglarna skapar i fågelskådningens epistemiska gemenskap som är av intresse.
Icke-mänskliga djurs karisma har i tidigare forskning främst diskuterats
gällande så kallade ”flaggskeppsarter”. Uttrycket syftar på enskilda arter som
blir katalysatorer för att skydda hela ekosystem – exempel är Världsnaturfondens jättepanda och den asiatiska elefanten (Moore & Kosut 2013:83). För att
lyckas som en flaggskeppsart bör organismen ha neonatala fysiska karaktärer
som stort huvud, stora runda ögon och mjuk päls. Dessa egenskaper sägs
underlätta för mänsklig känslomässig respons. Geografen Jamie Lorimer har
emellertid utvecklat och problematiserat begreppet karisma (2007/2015).
Icke-mänsklig karisma, såsom begreppet används här, syftar inte på de inneboende egenskaperna hos arterna i fråga, utan vad dessa egenskaper får för
resonans i mötet med människor, och specifikt fågelskådare. Karisma är på
så vis en relationell variabel som uppstår i situerade mellanartsliga möten.
Lorimer delar in icke-mänsklig karisma i dels ekologisk karisma, och dels i
två typer av affektiv karisma: estetisk karisma och kroppslig karisma. Den kroppsliga karisman kommer därutöver i två former: jouissance respektive epifani.10
Ekologisk karisma syftar på att de flesta människor har gemensamt att en del
icke-mänskliga organismer är lättare att uppfatta än andra. Det bygger på en
rad olika parametrar såsom den icke-mänskliga organismens storlek, form,
färg, förmåga att röra sig, och hur mötena med organismerna går till. Utgångspunkten till idén om ekologisk karisma har Lorimer hämtat från den estländske biologen Jakob von Uexküll, som är en av grundarna av disciplinen
etologi (2015:41). Von Uexküll formulerade en teori om att alla organismer –
vare sig mänskliga eller ickemänskliga – är ekologiska enheter som är inbäddade i sin omgivning och uppträder utifrån ett antal beteendemässiga egenskaper. Dessa karaktärer är en organisms affekter vilka avgör organismens
umwelt, som i sin tur är dess sätt att vara i sin omgivning. Ett känt exempel är
Här har jag översatt Lorimers ”aesthetic charisma” och ”corporeal charsima” till estetisk respektive kroppslig karisma. ”Epiphany” har översatts till epifani, medan ”jouissance” har fått behålla sin form på franska.

10
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att fästingens värld struktureras efter tre huvudsakliga affekter: smörsyra från
däggdjurs kroppar, 37 grader (vilket korresponderar med blodet hos däggdjur), samt håren hos däggdjur (von Uexküll & O’Neil 2010:45ff). Människans umwelt är däremot mycket mer komplex än en fästings, men Lorimer
menar ändå att detta perspektiv visar på hur människans fysiologi och förmåga att varsebli omgivningen medför en filtreringsmekanism. Denna filtrering ger vissa organismer ekologisk karisma utifrån människans ”umwelt”
(Lorimer 2015:41). Många fågelarter har ekologisk karisma då de är lätta att
uppfatta i jämförelse med exempelvis mikroskopiskt stora rundmaskar som
lever på havsbotten.

Ekologisk karisma avser aspekter som är oberoende av det kulturella sammanhanget, men det gör däremot inte affektiv karisma. Det syftar istället på
känslor som utlöses av icke-mänskliga organismer och som varierar stort beroende på kontexten och syftena med mötet. Affektiv karisma kan både generera positiva känslor och känslor av rädsla och äckel (ibid:48). Detta beskriver Lorimer i termer av estetisk karisma. Den estetisk karisman hos olika organismer behöver ekologisk karisma, men bestäms inte av den. Estetisk karisma syftar på det affektiva gensvar hos människor som en organisms visuella
framträdande får (ibid:49).11 I denna studie aktualiseras estisk karisma när fågelskådarna omnämner fåglar av olika arter som ”vackra”, ”läckra”, ”fula”,
”söta” och ”snygga”.
Den andra typen affektiv karisma, kroppslig karisma, hänvisar till känslor
som framkallas hos människor i nära eller faktiskt interaktion med olika organismer (ibid:51). Skillnaden mellan estetisk och kroppslig karisma är emellertid inte en uppdelning mellan kropp och sinne, utan båda hänvisar till för11

Estetisk karisma kan både komma som ”cuddly charisma” (alltså gullig karisma) och
dess motsats ”feral charisma” (vild karisma). En del människor är attraherade av ”cuddly
charisma”, det vill säga: ”the cute response generated by the antropomorphic preference
for creatures with recognisable facial characteristics, and particularly neotenic features”
(Fern et al. 2014:77). Andra attraheras av ”feral charisma”, vilket kännetecknar organismer som skiljer sig från den antropocentriska normen, såsom reptiler och insekter.
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kroppsligade upplevelser. I sin studie av naturvårdares motivationer och engagemang använder Lorimer termerna jouissance respektive epiphany
(ibid:51). Jouissance syftar på njutning och specifikt på: ”the pleasure experienced in the presence of meaning” (ibid:52). Epiphany syftar på omvälvande
händelser – uppenbarelser – som formar fågelskådarnas senare motivationer.
Dessa begrepp används för att tolka hur fågelskådare motiveras till att lära sig
mer och börjar fokusera på fåglar på specifika gemensamma sätt.
Fågelskådning undersöks här inte enkom som en epistemisk gemenskap,
som bygger på en delad målsättning kring att skapa kunskap, utan betraktas
också som en affektiv gemenskap som ger uttryck åt eftersträvansvärda sätt
att uppleva fåglar. Lorimer menar att sätten att relatera till andra organismer
kan beskrivas i termer av ”affektiva logiker” (ibid:9). Dessa affektiva logiker
betecknar rutinartade sätt att engagera sig för, kunna och känna inför andra
djur. Logikerna formas i specifika konstellationer av människor, teknologier
och icke-mänskliga djur. För jordbrukare, jägare och miljöaktivister kan relationerna till, och bedömningen av, samma organism skilja sig åt markant (ibid:
3). Samtidigt som fågelskådning rymmer ett stort spann av praktiker i olika
miljöer, återkommer vissa logiker och variationer av dessa. Det går visserligen
att säga att fågelskådning utgör en särskild konstellation av människor, deras
utrustning, landskap och icke-mänskliga djur i jämförelser med andra tänkbara konstellationer som exempelvis i jakt. I undersökningen utgår jag emellertid från att fågelskådning rymmer en heterogen variation inom denna uppsättning. Dessa variationer vill jag lyfta fram och problematisera för att kunna
beskriva hur olika förståelser för och förhållningssätt till fåglar konfronteras
med varandra även inom gemenskapen.

Metod & material
En utgångspunkt i aktörnätverksteori är att forskaren inte på förhand ska ha
bestämt sig för vad som har agens och påverkar händelseförloppen i de studerade empiriska sammanhangen (Law 1994). Samtidigt som jag har strävat
efter detta öppna förhållningssätt identifierade jag i ett tidigt skede några kontexter att undersöka, baserat på mina tidigare erfarenheter av fågelskådarkontexten. Förutom att jag har undersökt fågelskådning i min masteruppsats i
etnologi (Lundquist 2013), har jag vuxit upp med en fågelskådande pappa och
arbetade under gymnasietiden på Naturbokhandeln på Öland, som ägs och
drivs av BirdLife Sverige, vilket är den största intresseföreningen för fågelskådning i Sverige. I butiken sålde jag böcker, optik och annan utrustning för
fågelskådning och andra naturintressen. Trots att jag själv inte har identifierat
mig som fågelskådare är jag alltså väl bekant med sammanhangen och har en
viss vana av att utöva praktikerna. Detta har inneburit att jag redan hade tillträde till delar av fältet när jag påbörjade studien.
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Eftersom det är en praktik som undersöks i avhandlingen avsåg jag tidigt i
processen att använda observationer som metod för att studera hur utövarna
av praktikerna går tillväga. Det har resulterat i ett fältarbete dels på mässor
för fågelskådning, och dels under fågelskådning. Jag har sökt mig till sammanhang där skådandets villkor förhandlas – där fågelskådning lärs ut, marknadsförs och bedöms – och ur dessa har jag kunnat spåra den epistemiska gemenskapen. Observationerna har under forskningsprocessen kompletterats med
semi-strukturerade djupintervjuer med tio fågelskådare. Därutöver har jag under tiden för fältarbetet gjort observationer i nätbaserade miljöer där fågelskådare vistas. Materialet som ligger till grund för analysen har i huvudsak
samlats in 2013–2017. Det utgörs av observationsanteckningar, samt inspelade och transkriberade intervjuer. Dessutom har jag under fältarbetet också
samlat broschyrer, program, tidskrifter och skärmdumpar från hemsidor och
Facebookgrupper.12
Ett tillvägagångssätt som jag efterhand började tillämpa för att strukturera
fältarbetet, och som jag senare även kom att använda mig av i bearbetningen
av materialet, är att följa objekt (Czarniawska 2007:91ff). Denna metod handlar
om att följa objekt som är centrala i den studerade praktiken, och följa objektens banor genom tid och rum. Metoden har utvecklats från Bruno Latours
studie av de transformationskedjor som förändrade ett jordprov från Amazonas till vetenskapliga artiklar om jordmånen i fråga (Latour 2012). Jordprover samlades in för att fastställa om savannen eller skogen expanderade i området, vilket det fanns olika synsätt kring inom forskargruppen. För att jordmånen skulle kunna användas i debatten var den tvungen att transformeras
till ord och symboler. Målet med att följa objekt är inte i första hand att se till
transformationskedjornas slutresultat, de faktiska texterna, utan att istället fokusera på processerna som leder fram till dessa, för att synliggöra komplexa
samband. I denna studie har jag följt fåglarna. Det har dock inte inneburit att
jag har studerat fåglar såsom zoologer eller etologer skulle göra, utan snarare
har jag undersökt det sociala ordnandet av dem. Konkret har det inneburit att
jag följt hur fåglar uppmärksammas i de olika studerade sammanhangen. Det
har handlat om hur skådarna har tittat och lyssnat på fåglar, hur de har talat
med varandra (om fåglar) under skådning. Det har också handlat om hur de
har kommunicerat om fåglarna på internet, vilka frågor som har diskuterats
där och hur fåglarna har framställts på olika sätt under fågelskådarmässorna.

12

I avhandlingen görs hänvisningar till flera föreningar, evenemang och webbplatser. På sidan
205 finns en förteckning över de som används frekvent.
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Forskningsprocessen: urval och avvägningar
Fältarbetet för avhandlingen startade i september 2013 på Falsterbo Bird
Show (FBS).13 På hemsidan beskrivs FBS som en ”natur- och miljömässa med
fåglar i fokus” som hålls årligen första helgen i september i Falsterbo i
Skåne.14 Mässan arrangeras av BirdLife Sverige i samarbete med regionalföreningen Skånes Ornitologiska förening och Vellinge kommun. Evenemanget är riktat till fågelskådare, men också för att väcka intresse hos en bredare allmänhet. Jag gjorde observationer på mässan tre år i rad. Sommaren
2015 gjorde jag också observationer på mässan Birdfair, som hålls i ett naturreservat omkring 16 mil norr om London i Storbritannien. Att fältarbeta i
Storbritannien gjorde det möjligt att både uppmärksamma fågelskådandets
nationella och transnationella inramning. Variationen av utställare liksom fördrags- och underhållningsprogram liknande varandra på de båda mässorna,
men medan det var omkring 50 utställare i Falsterbo var det närmare 450 på
Birdfair.15
Den inledande observationen i Falsterbo fungerade som ett sätt att både
etablera nya kontakter och att orientera mig empiriskt i fältet. Mässorna i sig
har inte varit de huvudsakliga studieobjekten under dessa observationer. På
mässorna möts däremot många aktörer som har en framträdande roll i organiseringen av den samtida fågelskådningen. Utöver försäljare av olika produkter och tjänster – kikare, holkar, fågelfrön, böcker, resor, konst med naturmotiv med mera – var flera intresseföreningar på plats. Därutöver fylldes programmen av diverse föredrag med olika teman, och under kvällstid tog underhållningsmoment vid, som svenskt mästerskap och landskamp (mellan
Sverige och Danmark) i fågelskådning, samt frågesport för publiken. På mässorna säljs och presenteras en rad olika produkter som är avsedda för fågelskådning.16 I ett tidigt skede av studien var jag inriktad på att undersöka hur
bruket av olika tekniska stöd medför möjligheter och begränsningar i sätten
att relatera till fåglarna. Att fältarbeta på mässorna betraktade jag således som
13

Namnet är en parafras på Falsterbo Horse Show, en internationell hästsporttävling som hålls
vid en ridsportsanläggning i Falsterbo. De två första åren när jag gjorde mitt fältarbete på
mässan hölls den på ridsportsanläggningen. Från 2015 hålls istället mässan i området omkring
Falsterbo Strandbad där det också finns ett naturum, vilket emellertid inte var helt färdigställt
år 2015. Naturum är besöks- och informationscentrum som finns runtom i Sverige. De drivs
av en länsstyrelse, kommun eller en stiftelse (Naturvårdsverket. ”Naturum”. https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/# Hämtad 2018-07-13).
14 BirdLife Sverige. ”Falsterbo Bird Show” http://birdlife.se/fbs Hämtad 2018-07-13
15 Även på andra håll i Sverige finns liknande arrangemang, som exempelvis ”Folk och fåglar”
på Getterön i Halland.
16
Några av de exempel som förekommer i analysen från mässorna är bland annat presentationer av nya fälthandböcker, och guideböcker till platser att skåda fåglar på, samt digitala
versioner av dessa (i form av applikationer till smartphones). Andra exempel är en ny webplattform för att rapportera fågelobservationer och utrustning som kan användas för att fotografera fåglar med digitala kameror genom kikare.
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ett sätt att identifiera de konstellationer av människor, tekniker, andra djur
och landskap som kännetecknar skådargemenskapen.
Ett av föredragen på FBS 2014 var en presentation av den så kallade Raritetskommitténs uppdrag och arbete. Jag har, som tidigare nämnts, betraktat kommittén som ett konkret exempel på hur ramarna för den epistemiska gemenskapen upprättas. Efter att ha hört föredraget följde jag upp med en observation under ett av kommitténs två årliga möten, som då ägde rum på Ottenby Fågelstation på Öland. Under mötet satt jag med och lyssnade på
kommitténs överläggningar och bedömningar av de inkomna rapporterna om
ovanliga fågelarter.
Vid sidan av fältarbetet på mässorna och under mötet med Raritetskommittén har jag gjort observationer av fågelskådning. Dessa består dels av återkommande observationer på Öland och dels av deltagande observationer, då
jag har vistats tillsammans med fågelskådare under skådning. Exemplet från
Hjälstaviken i avhandlingens prolog är ett sådant exempel. Här har jag varit i
fält i dubbel bemärkelse – både som etnolog under fältarbete och i skådandets
fält. Begreppet används nämligen emiskt i fågelskådning för att beteckna aktiviteten och rumsligheten där fågelskådningen äger rum, alltså där fågelskådare är ute och skådar. Detta märks i termer som fältornitologi, fälthandbok
och fältkikare.
Mitt fältarbete har, som framgått, varit multi-lokalt och merparten av platserna har legat inom Sveriges gränser, med undantag för fältarbetet på mässan
Birdfair. Platserna för fältarbetet en slagsida åt södra Sverige, vilket också representerar fågelskådningens rumsliga spridning. Det finns fågelskådare i hela
landet men många bor och verkar i södra och mellersta Sverige och där finns
också flera av de allra mest välbesökta platserna för fågelskådning. Genom
denna avgränsning har jag möjligen rört mig i fågelskådningens centrum, och
inte i samma utsträckning i dess geografiska periferier.17
Utöver de återkommande besöken på Öland och den inledande skildringen från Hjälstaviken i avhandlingens prolog, har jag följt skådning under
en resa i nordvästra Skåne med nätverket Rapphönan, vilket är ett nationellt
nätverk för kvinnor som skådar.18 Nätverkets verksamhet har varit uppmärksammad under perioden för fältarbetet, både medialt och i fågelskådningen.
Här såg jag resan som ett sammanhang som fångar en förändringsprocess i
den samtida fågelskådningen, då fler kvinnor börjar skåda. I inbjudan på nätverkets hemsida stod det att det var en ”skådarhelg för tjejer i alla åldrar” och
att både ”nybörjare och mer rutinerade skådare” var välkomna. Under resan
Skådarnas utövande verkar dock möjligen påverkas mer av huruvida de bor urbant eller
ruralt, det vill säga om de har nära till platser att skåda eller ej, än var i landet de är bosatta.
18
Tidigare år, sedan nätverket grundades 2009, har resorna gått till andra kända platser för
fågelskådning såsom Hornborgasjön, Tåkern, Hjälstaviken och Getterön. Under presentationsrundan på resans första kväll beskrevs området kring Bjärehalvön och Skälderviken, som
skulle besökas under träffen, som ”klassisk fågelmark” av den lokala skådaren som agerade
guide under helgen.
17
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samlades 43 kvinnor för att skåda tillsammans och några var, precis som inbjudan proklamerade, nybörjare medan andra hade skådat under en längre
period.19 Här såg jag en chans att vara med i och observera ett sammanhang
där en grupp samlas kring skådning och där fågelskådning lärs ut.
Ett annat fältarbete ägde rum i Östergötland och skedde under den så kallade Fågeltornskampen, då olika lag tävlar om att se flest arter från fågeltorn
runt om i Sverige under en dag i maj. Därutöver har jag åkt på ett så kallat
”drag” i Södermanland. Drag kallas de tillfällen när en ovanlig fågelart upptäckts på en plats och många skådare samlas på platsen för att se den. Utöver
dessa tillfällen har jag återkommande gjort observationer på Öland. Skälet till
att Öland tar ett betydande utrymme i studien är att det är en central plats för
fågelskådning i Sverige.20 Under framför allt hösten och våren reser många
fågelskådare dit. På Ölands södra udde ligger Ottenby fågelstation som grundades 1946 i samband med att dess huvudman Sveriges Ornitologiska Förening, som idag alltså heter BirdLife Sverige, bildades. Redan på 1700-talet besöktes emellertid platsen av naturforskare med intresse för fågellivet (Fritz &
Tyrberg 2015:313). Det är en plats som både lockar fåglar och skådare och
presenteras i en guidebok till platser att skåda på i Sverige som ”svensk ornitologis flaggskepp” (Ullman 2014:75).21
Utöver samtal med fågelskådare som jag har mött på mässorna och under
fältarbete baseras också analysen på intervjuer med tio personer – fem kvinnor och fem män – bosatta i Stockholmsområdet, på Öland, i Medelpad och
Östergötland. Den yngsta var 25 år vid tidpunkten för intervjun och den
äldsta 70 år. Intervjuerna varade mellan 50 minuter och två och en halv
timme. De intervjuade har skådat olika lång tid och har börjat vid olika skeden
i livet. Jag har medvetet valt denna spridning för att få ta del av utsagor från
fågelskådare med varierande vana av praktikerna. I studien ligger fokus på
praktikerna och den gemensamma nämnaren hos de intervjuade är att de har
fågelskådning som fritidsintresse. I urval av intervjupersoner har jag framför
allt tagit hänsyn till kriterierna erfarenhet (av skådning), ålder och kön. Samtidigt som de intervjuade å ena sidan speglar olika slags skådare utifrån dessa
kriterier är det å andra sidan ändå en relativt homogen grupp. Samtliga deltagare är födda i Sverige och har eller är i färd med att slutföra en eftergymnasial
utbildning. Det valet har inte gjorts aktivt utan speglar, utifrån mina iakttagelser, sammansättningen av utövarna i den samtida fågelskådningen i Sverige.
De intervjuade har jag kommit i kontakt med genom mitt sociala nätverk och
Skådare är kort för fågelskådare och används ofta av fågelskådarna själva. I avhandlingen
använder jag de båda synonymt.
20 Jag har vuxit upp på Öland och mina föräldrar är bosatta där. Detta har underlättat fältarbetet på Öland. När jag har besökt mina föräldrar har jag haft möjlighet att spontant kunna
följa händelserna kring fågelskådning. Det gäller bland annat när ovanliga fågelarter har upptäckts.
21 Ornitologi är en term som jag återkommer till senare i avhandlingen. Det syftar på ett fågelstudium. Fågelskådare kallas också för ornitologer i vissa sammanhang.
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tidigare arbete för BirdLife Sverige. Några av de intervjuade har jag träffat på
mässor och genom dessa personer har jag använt mig av snöbollsmetoden
för att få tag på ytterligare några andra skådare att intervjua.
Under perioden för materialinsamlingen har jag följt fågelskådning genom
olika webbplatser och sociala medier. När jag startade fältarbetet var jag medveten om att fågelskådare använder internet på olika sätt i syfte att ta del av
eller själva bidra med information om fåglar. Förutom att de lokala-, regionala- och nationella föreningarna hade hemsidor, använde fågelskådarna som
intervjuades i min masteruppsats, webbplatsen Svalan, som var en del av Artportalen, där de rapporterade sina observationer.22 I ett tidigt skede valde jag
att ta del av dessa nätbaserade aktiviteter. Förutom att ställa frågor kring användandet av Artportalen i intervjuer ville jag själv undersöka hur sidan fungerade. Jag började därför regelbundet gå in på sidan och kunde då följa vad
fågelskådare runt om i Sverige hade observerat och rapporterat, men matade
aldrig in några iakttagelser själv.
I början av fältarbetet upptäckte jag också att det fanns en rad Facebookgrupper för fågelskådning. En som flera skådare hänvisade till var Vår Skådarvärld, som BirdLife Sverige ligger bakom, och som jag gick med i september
2013. Då hade gruppen strax under 2000 medlemmar (och i juni 2018 hade
den 6231 medlemmar).23 Under perioden för undersökningen har fler grupper
med fågelskådning som ämne startat på Facebook och de befintliga har fått
fler medlemmar. När jag startade studien var inte tanken att skärmdumpar
från sociala medier skulle utgöra en materialkategori. Istället följde jag grupperna med en öppen nyfikenhet. Att följa dessa grupper dagligen och ta del
av dess innehåll genom min dator och iPhone, har påverkat forskningsprocessen. Det har inneburit att fältet alltid har varit nära till hands, bokstavligen.
Till skillnad från mycket annat i Facebookflödet har jag ofta stannat upp och
reflekterat kring inläggen i grupperna, tagit skärmdumpar eller gjort anteckningar om dem. Det har framför allt inneburit att jag har tagit del av samma
slags information som flera, men inte alla, av de skådare jag intervjuat och
träffat i fält. På sikt kom jag emellertid även att införliva observationerna från
Facebook i mitt material. Jag har således arbetat med ett rörligt sökarljus (jfr
Ehn & Löfgren 1996:87). Detta gäller inte bara i materialets tillblivelser. Under fältarbete såväl som i analysprocessen har jag nått insikter som har väckt
nya frågor och riktat om fokus i de teoretiska begreppsligheterna. Modellen
kring icke-mänsklig karisma, kom till exempel in efterhand, och blev ett verktyg att inte bara identifiera sätten att relatera till fåglar i fågelskådning, utan
även hur dessa sätt att relatera till fåglar konstitueras.
Svalan integrerades med Artportalen år 2015 när ”Nya Artportalen” lanserades. Se ordlista
sid 205.
23 En annan grupp är Fåglar inpå knuten som också BirdLife Sverige ligger bakom. År 2015
hade gruppen omkring 6700 medlemmar och två år senare, 2017, omkring 32 600 medlemmar.
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Observationer av observationer
De observationer som genomförts för att skapa materialet har gjorts i skilda
sammanhang. Det har bidragit till att jag har kunnat ta del av de olika sätt som
fåglar uppmärksammas på. Samtidigt har det krävt olika tillvägagångssätt. Under mässorna gick jag omkring och tittade på produkter och lyssnade på föredrag. Jag var emellertid inte en total främling för en del av besökarna och
utställarna. Personalen för BirdLife Sverige, däribland min pappa, och Naturbokhandeln kände till att jag var där i egenskap av forskare. Vid luncherna
och middagarna på mässområdet hade jag ibland sällskap av dessa bekantskaper och kunde ta del av kringsnacket runt mässan. Gamla kollegor och
andra fågelskådare som jag knutit kontakt med under fältarbetet för min masteruppsats introducerade mig för olika aktörer som de tyckte jag borde prata
med, och tipsade om föredrag jag borde lyssna på. Detta fungerade orienterande i fältet. Här fick jag en indikation om vilka personer som gavs särskild
betydelse och som ansågs representera fågelskådning och fågelskådare synnerligen väl.
Under fältarbetet på mässorna har jag kontinuerligt tagit anteckningar.
Dessa anteckningar innehåller iakttagelser av många olika slag. Jag har noterat
vilka utställare som varit på plats, hur fåglarna framställdes i vepor och skyltar
vid de olika utställningstälten. Även samtal med utställare och besökare har
skrivits ner. Jag har också observerat fågelskådning i samband med mässorna.
Ute på sydvästra hörnet av Falsterbo-halvön, Nabben, befann sig många skådare på morgonen innan mässan hade öppnat. På själva mässområdet uppmärksammade också en konferencier kontinuerligt besökarna på vilka rovfåglarna som passerade området. Fåglarna filmades också och visades på en
stor skärm inne i ett av föredragstälten där kunniga fågelskådare berättade om
arterna i fråga. En betydande del av utrymmet i mina anteckningar består
emellertid av iakttagelser och reflektioner ifrån de många föredrag och underhållningspunkter som ägde rum på mässan, och det är främst dessa som tagits
med i de analytiska resonemangen.24 Till en början verkade föredragsprogrammen något spretiga. Där blandades exempelvis reseskildringar, presentationer av produkter med resultat från studier av fåglarnas flyttningsmönster
och ingående instruktioner för hur kön och ålder kan identifieras hos rovfåglar. Efterhand har jag kunnat identifiera återkommande teman, som också
återfinns i andra materialkategorier. Till dessa hör exempelvis fokus på identifiering (artbestämning), teknikens centrala roll och rariteternas dragningskraft.
En annan del av materialet kommer från anteckningar, fotografier och
korta filmsekvenser från observationer av fågelskådning. Jag har främst fotoDe flesta föredrag hade med fåglar att göra, men andra intresseföreningar fanns på plats.
Både blommor, trollsländor och nyckelpigor avhandlades också i föredragen under både Falsterbo Bird Show och Birdfair i Storbritannien.
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graferat och filmat för att minnas, och har använt bilderna i relation till observationsanteckningarna. Under observationerna av fågelskådning har mitt
deltagande i aktiviteterna varierat. Jag har i samtliga fall burit en handkikare,
för att själv kunna delta i skådandet. Fågelskådning kan vara fartfylld och händelserikt, men det kan också innebära långa stunder av stillastående och väntan. För en icke-skådare kan det verka som att ingenting händer. Ett exempel
är vid så kallad havs- och sträckskådning då skådarna står med tubkikarna
riktade mot havet för att upptäcka fåglar som passerar. Jag har under denna
typ av skådning valt att själv försöka delta och rikta min uppmärksamhet mot
havet och fåglarna för att förstå vad skådarna faktiskt gör och ser. Under
vistelserna med andra skådare har jag också engagerats i aktiviteterna. Jag har
exempelvis blivit uppmuntrad att titta i de andras tubkikare, eftersom jag själv
inte haft någon. Skådarna har visat mig vilka fåglar jag ska titta efter och har
pekat ut karaktärsdrag hos de olika arterna i medhavda fågelböcker. Under
resan med Rapphönan, där flera andra deltagare var nybörjare, skiljde sig inte
mitt agerande som frågvis forskare nödvändigtvis så stort från andra deltagares, då de också ställde frågor (även om syftet med mina frågor var annorlunda). Detta gav i sig insikter om hur informationsutbytet sker i den de
epistemiska gemenskapen.
Under fältarbete bland skådare har jag således växlat mellan att delta och
att observera. Oavsett grad av deltagande är en observation av ett sammanhang aldrig en rent visuell upplevelse då seendet är ”synestetiskt” (Arvastsson
& Ehn 2009:21). Det betyder att en viss sinnesförnimmelse med synen kan
skapa förnimmelser i andra sinnen. I observationen blandas synintrycken med
andra sinnesintryck såsom ljud, dofter och taktila beröringar. Även när jag har
stått en bit bakom skådarna och inte deltagit i det de gör har jag varit med om
en multisensorisk upplevelse. Förutom att jag har försökt registrera de synoch ljudintryck som fågelskådarna fokuserar på, har jag upplevt fågelskådandet med andra sinnen: jag har frusit, blivit hungrig (efter att ha stigit upp
ovanligt tidigt på morgonen) och känt dofterna av både strandängar i blom
likväl som förruttnelsen av tång en varm höstdag. Dessa upplevelser har jag
dels kunnat använda för att fördjupa förståelsen för praktiken i sig och dels
för att ställa vidare frågor till fågelskådare om drivkrafter och preferenser.
I observationsanteckningarna finns alltså även reflektioner kring mina egna
upplevelser av att utöva skådarpraktikerna. En risk med att själv delta i praktikerna kan vara att forskaren inte lyckas upprätta en distans till studieobjektet
(jfr Ehn och Klein 1994:81). Jag har således på olika sätt försökt att främmandegöra mig inför det studerade, både med tanke på att jag själv deltar och att
jag har tidigare erfarenhet av skådning. En metod för att kunna upprätta distans till mina subjektiva upplevelser, och kunna konstatera i vad mån iakttagelserna bär giltighet bortom mina egna erfarenheter sammanhanget, har varit
att i samband med några av observationerna göra så kallade ”go-alongs”, eller
promenadintervjuer. Sociologen Margarethe Kusenbach beskriver dessa som
en hybrid mellan intervju och deltagande observation (2002: 463). Det är ett
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sätt att nå hur deltagarna i studien erfar och förstår omgivningen genom att
röra sig genom och direkt kunna relatera till den. Maria Bäckman menar på
ett liknande sätt att man som forskare kan ”låna” informanternas seende genom att gå och tala med dem (Bäckman 2009: 126). Intervjupersonerna kan
då delge minnen och känslor som framkallas av den fysiska miljön och som
finns inom dem som en slags ”materialiserad kunskap” (ibid.). Vid de tillfällen
som jag har gjort deltagande observationer och dessa har glidit över till en
form av promenadintervjuer har det visat sig att samtalen vuxit fram delvis
utifrån det som har funnits och hänt omkring oss. När fågelskådaren Peter
gick i området kring Hjälstaviken berättade han exempelvis om de olika fågelarterna: om de vitkindade gässen, om gulärlorna och grågässen. En observation av en fågelart kunde återkalla minnen om när samma fågelart observerades vid ett annat tillfälle.
Under observationerna har jag antecknat på papper i anteckningsböcker
och i min mobiltelefon på plats i fält när det har varit möjligt, och i andra fall
precis i anslutning till fågelskådarturen. I observationsanteckningarna har jag
skrivit ner både händelseförlopp, samtal mellan mig och skådare och mellan
skådare. Att anteckna, upplevde jag inte som något speciellt uppseendeväckande under fågelskådningen då även fågelskådare kan ha med sig anteckningsböcker och mobiltelefoner för att skriva ner iakttagelser och fynd av fåglar.
Att jag har befunnit mig i fågelskådarnas fält som fältarbetande etnolog har
därför inte alltid varit så tydligt. Jag har emellertid vid två tillfällen fått frågan
om jag är journalist när jag har tagit anteckningar. Detta misstänker jag dels
har att göra med att fågelskådning återkommande har uppmärksammats i media under tiden för materialinsamlingen och dels att det har varit förhållandevis få unga kvinnor ute och skådat under fältarbete, vilket i vissa sammanhang
kan ha gjort mig mer synlig än andra. Min klädsel kan troligtvis också ha
stuckit ut i vissa sammanhang när jag använt mina vanliga kläder, som inte
direkt är anpassade efter friluftsliv. Under resan med Rapphönan oroade sig
exempelvis några av deltagarna över att jag skulle frysa då jag inte bar ordentliga täckbyxor utan ett par jeans.

Intervjuer i en bekant kontext
Att göra semi-strukturerade djupintervjuer har dels varit ett sätt att kunna
ställa frågor om praktikerna som kommit upp under observationerna och dels
har det varit ett sätt att nå utsagor om intervjupersonernas tillvägagångssätt
och drivkrafter. Även om det har kommit upp vid de medföljande observationerna, har jag upplevt att intervjupersonerna har haft utrymme att reflektera
över sina svar när samtalen inte ägde rum under fågelskådning. Genom intervjuerna har jag tagit del av fågelskådares erfarenheter av fågelskådning liksom
hur deras vanor ser ut, och vad som villkorar dessa. De intervjuade har fått
berätta om hur de blev intresserade av fåglar och hur deras intresse tar sig
uttryck idag. Jag har utgått ifrån samma uppsättning frågor, men i många fall
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har jag inte behövt ställa alla frågor eftersom dessa teman kommit upp i samtalet. Intervjupersonerna har börjat skåda under olika tidsperioder, och för
några av dem har intresset präglat större delen av deras liv. Jag har således fått
ta del av deras livshistoria kopplat till fågelskådningen. Detta gäller speciellt
de som har utövat intresset länge. De har reflekterat över hur deras personliga
intressen har förändrats över tid, och även hur själva villkoren för hur fågelskådningen utövas har förändrats. Där dyker olika teman upp såsom att tillgången på information har förändrats och ökat, liksom att gruppens sammansättning har ändrats (att det inte längre bara är män som skådar). Ett annat
genomgående tema är att det har blivit mer öppet och mindre elitistiskt under
senare decennier. Utifrån dessa teman har jag försökt problematisera hur de
materiella och tekniska förutsättningarna och upplevelserna av förändring påverkar sätten att relatera till fåglar, vilket är frågor som återkommande tas upp
i analysen av materialet.
Några av intervjuerna utfördes i restaurangmiljöer, en har utförts på min
arbetsplats, och några har, som tidigare nämnts, ägt rum i samband med fågelskådning. Samtalen i intervjuerna har jag upplevt som avslappnade och
öppna. Mitt generella intryck är att fågelskådarna har berättat om något som
de är mycket intresserade av och som de tycker är roligt. Min personliga relation till fältet har också påverkat mötet med en del av deltagarna i fältet och
under intervjuerna. Flera av fågelskådarna som jag har mött under fältarbetet
antingen känner eller känner till min pappa som har varit aktiv i olika fågelföreningar sedan sin ungdom. Även då deltagarna inte på förhand känt till
min insiderposition har jag tidigt fått frågan om min koppling till fågelskådning. För att inte insiderpositionen skulle begränsa de intervjuades utsagor
har jag betonat mina forskningsintressen för ämnet.
I några fall, både i intervjuer och i möten under fältarbetet, har deltagarna
inte känt till mina tidigare erfarenheter och då har samtalen delvis blivit annorlunda. De har helt enkelt berättat om fågelskådning som om fältet vore
främmande för mig, vilket har varit mycket givande. Kombinationen av att
en del av deltagarna har känt till mina erfarenheter sedan tidigare och att andra
inte alls har gjort det har resulterat i en variation av beskrivningar av praktikerna. Det har också medfört beskrivningar som skiljer sig från mina tidigare
erfarenheter av den skådning som min pappa och hans vänner ägnar sig åt.
Samtidigt som jag ofta har känt igen resonemangen om fåglar under föredrag,
vid observationer, intervjuer och i skådarnas kommunikation på nätet, har det
inte alltid varit så. Jag har således behövt ställa frågor eller göra research på
andra sätt. Det har bland annat gällt termer på latin eller akronymer som inte
jag har förstått. Under mötet med Raritetskommittén, hände det särskilt ofta.
Sammantaget har jag genom detta lärt mig mycket nytt om fåglar genom skådarna och genom att observera praktikerna.
På samma gång som insiderpositionen har medfört flera fördelar i forskningsprocessen, såsom att jag redan har haft etablerade kontakter i fältet, kan
den medföra vissa risker. För någon som är ny inför fältet kan det till exempel
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vara lättare att upptäcka normer och värderingar, än för mig som är välbekant
med sammanhanget och kan ta dessa förgivet. Jag har således, speciellt i analysen av materialet, kontinuerligt försökt att kliva tillbaka och reflektera över
vad jag möjligen tar förgivet. En metod har varit att skriva ner de reaktioner
som jag har fått när jag har berättat om studien och om fågelskådning för
andra, både inom och utanför akademin.25 Det har delvis hjälpt mig att få syn
på aspekter som jag kan ha förbisett. Insiderpositionen kan emellertid också
bidra till att risken för att ”exotisera” fenomenet – alltså att uppleva och beskriva det som något annorlunda – minskar (Pripp & Öhlander 2011:125126).

Närvaro i digitala miljöer
Mina tillvägagångssätt under observationer av webbplatserna har liknat hur
jag gick tillväga vid de ovan beskrivna observationerna av mässorna (jfr Hyltén Cavallius 2011:205). Jag har följt fåglarna och hur de uppmärksammas på
olika sätt. Inläggen i Facebookgrupperna har exempelvis lett mig vidare till
andra hemsidor, databaser, tidskrifter eller böcker som relaterar till det som
har tagits upp för diskussion. Inledningsvis fungerade alltså inläggen från Facebook-grupperna och Artportalen som uppslag att undersöka vidare och
formulera frågor kring vid intervjuer och observationer. Med tiden har även
inläggen fungerat som en källa till fågelskådarnas kunskapsutbyten och värderingar, och hur sociala medier generellt används i kontexten. Jag märkte
dock snart att insamlingen av skärmdumpar bildade ett enormt material vilket
gjorde att jag efterhand valde att begränsa den till några perioder. Under några
månader hösten 2013 och våren 2014 förde jag en detaljerad internet-logg
över alla inlägg i gruppen Vår Skådarvärld. En liknande insamling från samma
sida gjordes våren 2015. Därefter (2015–2017) har enskilda inlägg samlats från
flera olika grupper. Svårigheterna med att fältarbeta i sådana här grupper och
använda materialet från Facebook har dels att göra med forskningsetiska frågor, vilka jag återkommer till nedan, och dels med de snabba förändringarna
i mediets utformning och funktioner vilket gör det svårt att dokumentera och
tolka.
Min närvaro i Facebookgrupperna och på Artportalen har jag därmed
främst sett som ett sätt att ta del av ett liknande informationsflöde som många
av skådarna som jag har intervjuat och mött under fältarbetet. Det har också
gjort att jag synkront har kunnat följa händelser som återgetts på internet och

Ett exempel där jag tagit notis om andras reaktioner om fågelskådning var under våren
2017, när jag höll på att analysera materialet och skriva fram avhandlingens olika kapitel, och
Sveriges Television samtidigt sände underhållningsprogrammet ”Det stora Fågeläventyret”
med fågelskådning som tema. Jag följde själv programmet och tog anteckningar om innehållet,
men också om de reaktioner som det fick i andra medier och både bland skådare och ickeskådare.
25

25

även observera de skildrade händelserna off-line. Detta har bland annat handlat om inlägg och rapporter om att ovanliga fågelarter har upptäckts. Genom
både Artportalen och Facebook har jag således hållit mig uppdaterad om vad
som händer i skådargemenskapen, och har kunnat relatera till detta när jag
talat med skådarna under observationerna off-line. När jag exempelvis genom
Facebook uppmärksammade att en kaspisk pipare hade upptäckts i Södermanland, hörde jag av mig till fågelskådaren Susanne – som är bosatt i Stockholm – och frågade om hon skulle åka på draget. När vi åkte dit hade jag
redan sett bilder av fågeln, som troligtvis tagits med kameror med rejäla objekt, eftersom fågeln framstod som nära. När jag däremot fick se piparen på
en åker kunde jag knappt urskilja den, då den befann sig på några hundra
meters håll, och jag endast hade en handkikare att titta i.
Min närvaro på webbplatserna har sålunda gjort att jag har kunnat följa de
transformationskedjor som fåglarna går igenom när de förflyttas i tid och
rum. När det gäller den kaspiska piparen har det inneburit att jag har kunnat
notera vad som skedde på platsen där den fanns, men också hur den skildrades i text och bild i Svalan och på Facebook, och vad posterna om den där
fick för reaktioner. I intervjuer har jag dessutom kunnat fråga hur några av
fågelskådarna upplevde den kaspiska piparen. När jag senare har analyserat
materialet har det fungerat som ett sätt att både identifiera hur fåglarna hanteras som kunskapsobjekt, och hur fåglarna blir karismatiska för skådarna.
Detta tillvägagångssätt i materialinsamlingen har också bidragit till en materialtriangulering i forskningsprocessen, det vill säga att jag har kunnat använda
olika materialkategorier för att belysa ett och samma fenomen (Öhlander
2011:291ff). Förtjänsten med denna metod är att den kan öka möjligheten att
identifiera varianter, nyanser och motsägelser om fenomenet som studeras.
De olika materialkategorierna ökar alltså den sammanlagda informationen.
Att använda triangulering har således varit ett sätt att nyansera och öka trovärdigheten i avhandlingens analyser. Materialtriangulering har också beskrivits som ett fruktbart tillvägagångssätt för att nå svåråtkomliga fenomen
såsom ”tyst kunskap” vilket är aktuellt i denna studie (Gerholm & Gerholm
1992:24).

Övrigt skriftligt material
Materialet som har diskuterats hittills har rört observationsanteckningar, inspelade och transkriberade intervjuer, samt skärmdumpar från Facebookgrupper. Utöver detta har även guideböcker till fågellokaler, fälthandböcker,
mässprogram, föreningarnas etiska regler, broschyrer och tidskrifter ingår i
det sammantagna materialet.26 Upptäckter och insikter som nåtts under observationer – både on- och offline – har fått styra insamlingen och urvalet av
När jag refererar till internetsidor där det saknas en författare, till exempel BirdLife Sveriges
webbplats, lägger jag adresserna i en fotnot. I de fall där jag hänvisar till webbplatsen flera
26

26

det materialet. I materialet ingår bland annat fälthandboken Fågelguiden av Killlian Mullarney, Lars Svensson och Dan Zetterström (2009) och några guideböcker till fågellokaler (Svensson 1972; Ullman 2014).27 Även boken Börja
skåda fågel, som författats av grundarna till nätverket Rapphönan och getts ut
på BirdLife Sveriges förlag, används som empiriskt underlag i analyserna
(Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2010/2017). De ovan nämnda böckerna
ger instruktioner om fågelskådning. I dessa finns också passager där det står
hur skådaren bör agera ute i fält samt även om lagar och regler i dessa områden. Även föreskrifter från föreningarna på samma tema har införlivats i
materialet. Det gäller riktlinjer om hur olika fågelkroppar ska kategoriseras
samt etiska regler för hur skådare bör agera i fält. Dessa analyserar jag som
artikulationer av de kunskaper och värderingar som producerats inom, och
som påverkar, den epistemiska gemenskapen och förhållningssätten till fåglarna.
I avhandlingens andra kapitel, där praktikernas tillblivelser presenteras, används därtill Upplands fåglar. Fåglar, människor och landskap genom 300 år (Fredriksson & Tjernberg 1996) och Ölands fåglar (Johnsson 2015). Det är publikationer som både fungerar som referenser till fågelskådning och som material
för analysen. I dessa böcker beskrivs den ornitologiska verksamhetens historia på Öland, respektive i Uppland, i text och bild. Ornitologins framväxt
skildras däri av utövare som beskriver den egna hobbyns historia. Uppgifterna
i böckerna är delvis baserade på skådares erfarenheter (från 1900-talet), men
även från tidskrifter och andra källor som ornitologer har skapat i äldre tider.
Eftersom kapitel två, utöver mitt eget material, i hög grad bygger på tidigare
forskning som framför allt skildrar fågelskådning i en amerikansk och brittisk
kontext, används ovan nämnda publikationer främst för att skildra skådandet
historiska sammanhang i Sverige. Dessa böcker utgör således en grund för att
skildra de historiska villkor som format dagens skådande och för att identifiera hur fågelskådande förändrats i Sverige över tid. Det är dock inte tänkt att
avhandlingens andra kapitel ska ge en heltäckande bild av fågelskådningens
historia, utan syftet är istället att beskriva några sammanhang och händelser
som har relevans för analyserna i de övriga kapitlen. Dessa sammanhang är
framför allt kopplade till naturhistoria, samt fågelskyddets och friluftslivets
framväxt. I kapitlet använder jag också ett reportage från föreningen
Club300:s medlemstidskrift Roadrunner för att visa hur fågelskådare utrustar
sig med olika hjälpmedel (Aronsson 2006).

gånger har jag också skrivit ämnet för sidan som jag hänvisar till och datumet då jag hämtat
sidan. Samtliga internetkällor finns i källförteckningen under rubriken ”Internetkällor”. I de
fall där det finns en författare har jag, i de flesta fall, hänvisat direkt till efternamnet och årtalet
i texten.
27 Fågellokaler är den emiska termen på platser där fåglar finns och där skådningen således
äger rum.
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Etiska överväganden
Under både mässorna, vid observationer av fågelskådning och i grupperna på
Facebook har jag vistats i semi-publika miljöer. Jag har studerat sammanhang
där många människor har rört sig, analogt såväl som digitalt, och har där försökt presentera mig när det har varit möjligt. Som jag tidigare nämnt har jag
vid två tillfällen fått frågan om jag är journalist eftersom jag tagit anteckningar.
Ett av dessa tillfällen var under Falsterbo Bird Show. När jag då berättade om
varför jag tog anteckningar undrade personen, med vad jag upplevde som en
lättsam ton, om det var okej att studera människor som inte vet att de blir
studerade. Ett liknande bemötande möttes jag av på resan med Rapphönan
till Skåne. När jag, under den första middagen, helt kort berättade om min
studie brast gruppen ut i ett spontant skratt. Detta lättsamma bemötande och
inställning har varit återkommande.
Trots att bemötandet i fält övervägande har karaktäriserats av en lättsamhet och nyfikenhet, har jag varit särskilt aktsam i framställningen av sammanhang där personerna omkring mig inte vet att jag gör en studie eller inte har
givit sitt direkta medgivande till att delta i den. Jag har således anonymiserat
majoriteten av fågelskådarna i studien och givit dem fingerade namn. Fågelskådargruppen i Sverige är förhållandevis liten. I de fall där det möjligen går
att lista ut vem det handlar om har jag haft i åtanke att inte skriva fram uppgifter av känsligt slag. Ibland skriver jag helt enkelt inte ut vem som sagt vad
för att skydda intervjupersonerna eller andra fågelskådare jag har mött under
fältarbetet. När det gäller fågelskådare som själva har publicerat material eller
som har uttalat sig i media har jag emellertid använd deras riktiga namn. Ett
krav för att jag skulle få vara med på mötet med Raritetskommittén var att jag
inte fick återge något av diskussionerna innan ledamöterna hade hunnit ge sin
återkoppling till rapportörerna, vilket skedde efter mötet.
En av de två primära Facebookgrupperna som jag har följt har BirdLife
Sverige startat, och den andra har initierats av en privatperson. Den första
gruppen är publik och inläggen i den går att nå även om du inte är inloggad
på Facebook. I det senare fallet, där gruppen inte är publik, har jag fått tillstånd av gruppstartaren att skriva om gruppen i studien. Medlemmarna i grupperna har däremot inte vetat om att jag funnits där som forskare. Att fältarbeta på internet medför både en samtyckes- och anonymiseringsproblematik
(Fjell 2010:77). Detta har gjort att jag är mycket restriktiv med användningen
av material därifrån och att jag exempelvis inte använder direkta citat från
grupperna. Jag återger emellertid återkommande diskussionsämnen och tar
upp händelser som kommit upp under intervjuer och observationer. När det
handlar om direkta uppmaningar från föreningar har jag låtit dessa vara med
eftersom det är information som är avsedd att nå många människor och kommer från en organisation och inte en enskild individ.
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Forskningssammanhang
Det forskningssammanhang som studien anknyter till har att göra med produktion och erkännande av kunskaper, liksom med människans förhållanden
till natur och andra djur. Först vill jag dock ta upp några av de etnologiska
perspektiv på kunskapsprocesser som varit relevanta för studien. I sin avhandling (1985) om en kulturpolitisk försöksverksamhet, introducerar till exempel Lena Gerholm ett kunskapssociologiskt perspektiv. Ur det perspektivet förstås kunskap som intressestyrt. Även om det inte är min huvudsakliga
utgångspunkt relaterar jag till detta perspektiv i analysen av sätten som fågelskådare lär sig att orientera sig mot fåglar. Det finns ett flertal etnologiska
undersökningar av yrkesliv och professionalitet. Här kan Eva Fägerborgs
(1996) studie av kunskap inom industriarbete nämnas, liksom Eva Silvéns
(2004) om måleri. Föreliggande studie undersöker en fritidssysselsättning och
inte en yrkeskår, men samtidigt blir termerna professionell och professionalitet aktuella. Här inspireras jag av Silvéns användning av begreppet professionalitet som hon varken kopplar till en yrkestillhörighet eller ett yrkeskunnande. Istället menar hon att begreppet betecknar att kunna ”[...] agera i enlighet med den för tillfället gällande normen” vilket ger legitimitet och auktoritet i sammanhanget (2004:22).
Begreppet ”professionaliserat seende” (Goodwin 1994) beskriver processen för hur olika yrkesgruppers sätt att betrakta verkligheten, hantera och bedöma dess natur, formas. Jan Turtinen använder samma begrepp för att
skildra hur världsarv skapas under FN-organet UNESCOS möten (2006:88).
Charlotte Hyltén Cavallius tillämpar också Goodwins begrepp i sin avhandling om Hemslöjden, där hon beskriver hemslöjdskonsulenterna som den
”professionella kår” som genom sina arbetsuppgifter upprättar ramarna för
ett seende vilket avgör vilka av hemslöjdstraditionerna som är värda att bevara
och utveckla (2007:135). I denna studie undersöks, som redan konstaterats,
inte en yrkeskår, men i hanteringen av fågelskådares inrapporterade iakttagelser kan valideringsprocesserna också förstås som etableranden av ett gemensamt seende.
En annan studie som bär likheter med min är Karin Gustavssons avhandling (2014) om bebyggelsedokumentationens fältarbetspraktik vid 1900-talets
början. Gustavsson undersöker här vetenskaplig kunskapsproduktion och använder bland annat Ludwik Flecks begrepp ”tankestil” och ”tankekollektiv”
för att tolka formeringen av ett gemensamt kunskapsprojekt (Fleck 1997). Ett
tankekollektiv kan uppstå när fler än två personer utbyter tankar under ett
samtal och det uppstår idéer som inte skulle ha formats hos var och en. Genom detta bildas en ”tankestil” som är gemensamt för tankekollektivet. Tankestilen har att göra med uppfattningar och värderingar om fenomen som
tankekollektivet möter. Genom tankestilen varseblir medlemmarna i kollektivet fenomenet på gemensamma sätt. Detta sätt att beskriva hur kunskap formas och normeras påminner mycket om det jag vill ringa in med begreppet
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epistemisk gemenskap. Gustavsson visar exempelvis hur tankestilen förstärktes genom gemensamma rutiner i fält (2014:193).

Kulturella perspektiv på natur
I etnologi har människans relationer till natur och andra djur varit ett tema
som återkommande undersökts. I folklivsforskningen går det att finna exempel på studier där bruket av växter och djur i hushållningen uppmärksammas
(Midholm & Saltzman 2014). När man inom etnologin senare blir inriktat på
att uppmärksamma kulturella meningssammanhang fokuseras också människors sätt att föreställa sig naturen. I Den kultiverade människan undersöker Orvar Löfgren hur synen på naturen förändras i och med industrialisering och
det moderna samhällets formering (Frykman & Löfgren 1979). Naturen definieras här främst som ”landskap” och synen på naturen som inre kulturella
eller kognitiva landskap (ibid:72). Löfgren beskriver här hur uppfattningen av
landskap bland annat förändras genom nya produktionsförhållanden. ”När allmogens traditionella arbetsliv och naturutnyttjande förändras, så ändras även det
kulturella eller kognitiva landskap som människan bär inom sig” (ibid.). I avhandlingen Inget landskap är en ö (2001) undersöker Katarina Saltzman
öländska landskap. I den studien betecknar landskap en beröringsyta mellan
natur och samhälle – en tankefigur mellan det mentala och materiella
(ibid:55).
I antologin Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv undersöker
etnologer och folklorister människans relationer till naturen i samtiden (Midholm & Saltzman 2014). Annika Nordström och Katarina Saltzman skriver i
antologin att natur ofta får sin innebörd i relation till sin motpol kultur
(2014:17). Natur och kultur som motsatspar fungerar som en grundläggande
tankefigur i det västerländska tänkandet. I materialet som den ovan nämnda
antologin bygger på bekräftades denna tankefigur. Den fungerar som en väsentlig del i hur människor ordnar tillvaron och verkligheten tankemässigt
(ibid:19). Även i fågelskådning är denna förståelse av världen bärande fastän
gränserna mellan natur och samhälle/kultur ofta ter sig diffusa och överlappande genom de kunskaper som fågelskådare besitter. Detta kommer jag visa
längre fram i avhandlingen avseende hur naturreservat som exempelvis Hjälstaviken görs – både materiellt och meningsmässigt – samt i hur arternas indelning ritas om och omförhandlas. Det blir uppenbart att människans komplexa förhållanden till icke-mänskliga processer och andra organismer i vissa
fall blir särskilt synliga i fågelskådningens praktiker. Natur förekommer således i avhandlingen som ett emiskt begrepp, det vill säga utifrån hur det används i det studerade fältet. När natur dyker upp är det således ofta när det
förekommer i materialet som idéer om platser där fåglar finns.
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Mellanartsliga relationer
Det forskningssammanhang som föreliggande studie huvudsakligen knyter an
till handlar om hur människans förhållanden till det ”mer-än-mänskliga” formas. Det är också ett bidrag till forskningen om hur människor relaterar till
andra levande organismer, det vill säga andra djur. Djur ingår i mänsklig vardag, erfarenhet och historia. Relationer till djur: hur de uppfattas, hur människor behandlar och organiserar dem, är således en del av de kulturella meningssammanhang som är etnologins forskningsområde (jfr Berglund
2006:13). Samtidigt har studier som sätter mellanartsliga relationer i centrum
varit förhållandevis få i ämnet. Människans liv tillsammans med djur har dock
uppmärksammats i en lång rad etnologiska studier av det förindustriella samhället, som nämndes ovan. I sådana studier är relationer till djur och natur
ofta inte de huvudsakliga studieobjekten, men det går att finna rikligt med
information om livet tillsammans med djur och natur i fråga om exempelvis
jakt, fiske, jordbruk, kosthållning, folkmedicin och folktro.28 Orvar Löfgren
har undersökt hur man under olika tider ”tänkt med djur” i artikeln ”Our
friends in nature: Class and animal symbolism” (Löfgren 1985).29
Under de senaste decennierna har människors relationer till djur satts i
centrum i ett antal etnologiska studier. Detta har skett parallellt med framväxten av ett tvärvetenskapligt forskningsfält kring djurstudier vilket jag återkommer till nedan.30 Några exempel där nära relationer till djur undersökts av etnologer är bland annat Liv Emma Thorsens studie av människans relation till
hundar (2001); hur djur görs ätbara, i Michelle Göranssons undersökning av
”kött-tillblivanden” (2017) samt hur humrar varit medaktörer i olika typer av
historiska och samtida projekt i Simon Ekströms studie (2017). En etnologisk
undersökning, som i likhet med min, fokuserar på relationer till djur utifrån
en specifik praktik är Sara Berglunds avhandling Vägen till vinnarcirkeln om
travsport (Berglund 2006). I den undersöker Berglund travhästens tillblivelser, materiellt såväl som kulturellt, i förhållande till travsportens villkor (2006).
Ett praktikfokus finns även i Carina Sjöholm och Katarina Saltzmans studie
av vad människor gör med sina trädgårdar vilken, som de gjort tillsammans
med landskapsarkitekten Allan Gunnarsson (2017). Där aktualiseras relationer till både andra djur och växter.
Mellanartsliga relationer är fokus för ett tvärvetenskapligt forskningsfält
som varierande går under beteckningarna Human-Animal Studies (HAS),

Se Tillhagen 1978; Egardt 1962; Szabo 1970
I Totemism (1964) diskuterar antropologen Claude Lévi Strauss att djur är bra att tänka och
ordna verkligheten med. Det ges som förklaring på varför det är så vanligt att använda djur
som beteckning på sin egna och andras grupptillhörighet.
30 I antologin Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter (Ekström & Kaijser Red. under
utgivning) undersöks människans komplexa sätt att relatera till andra djur i åtta olika artiklar
författade av etnologer.
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antrozoologi och kritiska djurstudier. Inom detta fält ifrågasätts antropocentrism (Burns & Paterson 2014). En utgångspunkt är att frångå en alltför skarp
uppdelning mellan människor och andra djur för att istället visa hur idéer om
djuriskhet är grundläggande för en rad begrepp som har spelat en viktig roll i
modern västerländsk tanketradition (Wolfe 2009:567). Antropocentrism kan
således utmanas genom att dessa konstruktioner undersöks och djurens intressen och agens tas på allvar. Filosofen och djurrättsaktivisten Steve Best
påtalar dock att det inom HAS-fältet finns flera inriktningar (Moore & Kosut
2013:33).31 Å ena sidan finns det, menar Best, ”mainstreamstudier” och å
andra sidan ”kritiska djurstudier”. Inom kritiska djurstudier bedrivs forskning
med målet att minska djurs lidande. Den andra fåran betecknar, enligt Best,
forskning där djur behandlas som ett spännande och teoretiskt intressant
ämne. Sociologerna Lisa Lean Moore och Mary Kosut, som studerat urban
biodling, öppnar för en plats mellan dessa positioner (2013:34). De lär känna
bina genom biodlarna och strävar efter att lära sig ”the language of bee care”,
det vill säga att förstå bin genom människors översättningar och medieringar
eftersom bina inte kan tala för sig själva. Samtidigt har de tagit binas prekära
situation, som är karaktäriserad av ett pågående massutdöende, på allvar. I
denna studie har jag antagit en liknande utgångspunkt då jag utgår ifrån att
jag främst lär mig om fåglar: genom att lyssna till fågelskådarnas berättelser,
titta på vad de gör, göra det de gör, läsa vad de läser eller har skrivit. Genom
att göra detta blir det också uppenbart hur fåglar på olika vis hotas av mänsklig
aktivitet.
I studien sätts det sociala ordnandet och upplevelsen av fåglar i centrum,
men utan att reducera fåglar till passiva objekt (jfr Jerolmack 2013:15). Fåglarna spelar en aktiv roll när det gäller hur fågelskådarna interagerar med dem.
De är inte bara rekvisita i berättelserna som människor berättar, utan formar
också berättelserna.32 Här fungerar Donna Haraways sällskapsarter som ett begrepp i vilket den skarpa uppdelningen mellan människa och djur luckras upp
(Haraway 2008). Sällskapsarter betecknar ”materiell-semiotiska knutpunkter”
av sammanflätade fenomen som inte kan redas ut till separata enheter. Haraway har speciellt uppmärksammat förhållandet mellan människor och hundar. Det är ett exempel som tydligt illustrerar hur människan konkret har format djur genom avel och domesticering (jfr Berglund 2006). Haraway pekar
dock på att hunden också har format människan, både genom hur människan
lever och länge har levt tillsammans med hundar, och genom att människans
biologi och immunförsvar påverkas av att celler delas dem emellan. Människan samskapas således med andra djur. Sällskapsarterna i den här avhandlingen är de tvåbenta, äggläggande ryggradsdjur med näbb, vingar och fjädrar
Djurrättsaktivisten och filosofen Steve Best har beskrivit en ”Animal Standpoint Theory”
(Best 2012).
32 Jerolmack tar här spjärn mot antropologen Clifford Geertz anmärkning om att djur är rekvisita i berättelserna som människor ”tell themselves about themselves”.
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som vi kallar fåglar. Mer specifikt handlar det om så kallade ”vilda” fåglar,
vilket gör att samskapandet inte är lika intimt eller påtagligt, som i relationen
till vid en del domesticerade djur. Fåglar finns emellertid överallt omkring oss,
både som livfulla kroppar och som symboler. Genom att närma sig fåglarna
och fågelskådarna som sällskapsarter blir det tydligt att det sker en ömsesidig
påverkan, som i sin tur formar sätten relatera till fåglarna vilket är i fokus för
denna studie.
I HAS-fältet aktualiseras också frågan om hur det kommer sig att människor intresserar sig för och beundrar djur och natur (Milton 2002; Brower
2011; Jerolmack 2013; Lorimer 2015). En text som det i sammanhanget återkommande hänvisas till är konstteoretikern John Bergers text ”Why look at
animals” (1980). Här argumenterar han för att då människor levde nära djur
i ”traditionella” samhällen behandlades djur och natur med respekt. Berger
menar att i och med modernitetens framväxt, med ökad urbanisering, har
djuren försvunnit ur våra vardagsliv vilket har medfört en förlorad kontakt
till naturen. Detta liknar också hypotesen om biophilia, som myntats av biologen Edward O. Wilson (Jerolmack 2013:12). Den går ut på att människor
har ett medfött behov av att upprätta en relation till naturen som begränsas
av att vi idag lever i artificiella miljöer. Mot dessa modeller lyfts emellertid
antropologisk forskning som visar att påståendet om att förmoderna samhällen skulle ha haft ett mer autentiskt förhållningssätt till naturen än människor i urbaniserade och industrialiserade samhällen är felaktigt (jfr Brower
2011; Jerolmack 2013). Denna studie knyter an till ovan nämnda diskussioner
då den undersöker på vilka sätt som beundran för djur, och i detta fallet specifikt fåglar, tar sig uttryck i, och etableras genom, de studerade praktikerna.

Tidigare studier av fågelskådning
I det följande avsnittet avser jag att göra en genomgång av den befintliga
forskningen om fågelskådning som bär relevans för studiens syfte och frågeställningar.33 Först vill jag emellertid kort nämna att det inom HAS-forskningen finns exempel på studier av praktiker där människors relationer till
fåglar står i centrum, men på andra sätt än i fågelskådning. Ett exempel rör
bland annat falkenering (Schroer 2015) och ett annat rör duvsport (Jerolmack
2013). I dessa studier undersöks praktiker som aktualiserar andra affektiva
logiker än de som är i fokus här. De forskningsprojekt som följer nedan har
gemensamt att de handlar om intressen för vilda fåglar som vanligtvis observeras på håll med hjälp av olika teknologiska förlängningar.
Tidigare studier av fågelskådning domineras av en nordamerikansk kontext
(Barrow 1998; Prior & Schaffner 2011; Schaffner 2011; Watson 2010, 2011).
Storbritannien och Norden dyker också upp som geografiska sammanhang
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Utöver den forskning som presenteras nedan har fågelskådning varit ämne för studier i
turismvetenskap och ekonomi, men dessa har jag lämnat utanför denna framställning.
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där fågelskådning har utforskats. Av fågelskådning i Sverige har endast några
få studier gjorts. En av dessa är en magisteruppsats i ekologi i vilken samarbetet mellan fågelskådare och lantbrukare i ett naturvårdsprojekt undersöks
(Caselunghe 2007). I en annan magisteruppsats, i socialantropologi, studeras
föreställningar om manlighet och galenskap i fågelskådning, speciellt kopplat
till att samla på observationer av ovanliga fågelarter (Samuelsson 2006).
Katarina Saltzman (2006) undersöker platsen Torsviken i Göteborgs hamn
som beskrivs som motsägelsefull på så vis att den både är förorenad och samtidigt attraktiv för fåglar och lockar fågelskådare. Under samma tidsmässiga
period som föreliggande har genomförts har även etnologen Susanne Nylund
Skog publicerat några artiklar samt en större folkloristisk studie om fågelskådning baserat på ett frågelistmaterial samt intervjuer med fågelskådare (2014a,
2014b, 2018). I en artikel tar Nylund Skog fasta på hur fågelskådares naturupplevelser baseras på en ”tyst kunskap” som kommer till uttryck i en specifik
fågelskådarterminologi (2014a). I en annan artikel har Nylund Skog undersökt
vilka funktioner berättelser har i fågelskådarkretsar. Här tolkar hon till exempel erfarenhetsberättelser om ”drag” som ett sätt att erövra tillhörighet i gruppen genom att ta plats i en fågelskådargemenskap (2014b). I boken Samlare,
jägare och andra fågelskådare står också fågelskådarnas berättelser i fokus och där
tas olika genrer av berättande upp (Nylund Skog 2018). Det handlar om vad
och hur de berättar. Fokus ligger på vilka maskuliniteter som gestaltas i berättelserna, hur de värderas och iscensätts, samt vilka konsekvenser förändrade
demografiska förhållanden har på detta. Den här studien fokuserar, till skillnad från Nylund Skogs, på sätten att relatera till fåglar och bygger, utöver
intervjuer med fågelskådare, även på deltagande observationer av fågelskådning.
Antropologen John Leip (2001) har fokuserat på samlarpraktikerna hos
danska ”kryssare” utifrån deltagande observationer. Samlandet av arter analyseras med hjälp av konsumtionsteorier och Leip tar bland annat upp hur
tävlingsmomenten gör att fågelskådare tillskrivs en viss status i fågelskådarkollektivet (Leip 2001). I artikeln jämförs organisering av fågelskådning i Danmark och Sverige. Samma tema aktualiseras också i socialantropologen Michael Hundeides avhandling Ornitologisk praksis som persepsjon av naturen (2013)
som bygger på delstudier av fågelskådning främst i Norge men även i Sverige.
Han har gjort observationer vid Hornborgasjön och Falsterbo och ringar in
fältet som ”nordisk fågelskådning”. Hundeide undersöker fågelskådning som
expertsystem och subkultur. Hans övergripande kunskapsmål är att med fågelskådning som exempel diskutera huruvida socialkonstruktivistiska eller
”psyko-fenomenologiska” förklaringsmodeller bäst fungerar för att beskriva
hur människor lär sig om omvärlden. Hundeide undersöker också ”naturupplevelserna” i fågelskådning och identifierar två huvudsakliga former: figurorienterade upplevelser respektive grundbaserade upplevelser (ibid:415). Hundeide menar att de figurorienterade upplevelserna är det som ornitologer och
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andra ”naturhistoriska entusiaster” söker i naturen. De grundbaserade upplevelserna är istället de som de flesta förknippar med naturupplevelser: upplevelse av utsikter, av landskap, eller horisonter. Den förstnämnda upplevelsen
drivs av äventyrs- och upptäckslust, den andra knyts till att känna harmoni,
identitet och förankring. Hundeide lyfter fram att det är när naturen eller miljön ”stretar emot” eller talar tillbaka till observatören som det blir möjligt för
hen att engagera sig och uppmärksamma nya saker i naturen. Min egen studie
knyter an till detta perspektiv, men med ett teoretiskt ramverk som är hämtat
från posthumanistisk teoribildning (se Haraway 2008; Lorimer 2015; Åsberg
2012). Fåglarnas sätt att tala tillbaka eller streta emot förstås då som ickemänsklig agens vilket betecknar de effekter som fåglarna skapar i aktörnätverken.
Ett annat tema inom studier av fågelskådning som har relevans för denna
studie är hur olika teknologier påverkar praktikernas utformning och sätten
att relatera till fåglarna. En historisk genomgång av detta har gjorts av Mark
Barrow (1998). I den studien studeras speciellt framväxten av fågelskådning i
det sena 1800-talets USA. I Gavan Watsons avhandling Multiple acts of birding
har utrustningen också getts särskild uppmärksamhet (2010). I studien diskuterar han hur olika teknologier påverkar hur fåglarna framträder för fågelskådarna. Watson menar att fågelskådarnas utrustning uppfyller minst ett av följande tre syften: ”[...] changing the nature of space, changing the nature of
time and reducing our species’ own biological limitations.” (ibid:114–116).
Watson lyfter fram att det finns kunskapsluckor i förståelsen för hur de digitala teknikerna omorganiserar praktikerna och formar relationerna till fåglar
(ibid:261–262). Även i min egen studie undersöks flera digitala kommunikationsmedel: webbplatsen Artportalen, larmsystem för rariteter och Facebook,
och även bruket av digitalkameror.
I både Watsons och Hundeides studier ringas, som redan nämnts, fågelskådning in som en praktikgemenskap (community of practice). Watson menar att detta märks då fågelskådarna delar något som de gör tillsammans, att
det finns ett snabbt flöde av information, specifika verktyg, representationer,
artefakter, jargong och genvägar till kommunikation, och en distinkt stil som
uttrycker medlemskap (2011:791). Praktikgemenskap har även bäring för
denna studie. Watson beskriver emellertid teknologierna som epistemiska objekt som medverkar till att skapa och vidhålla kunskap om fåglar. I denna
studie utgår jag också ifrån detta, men de epistemiska objekten (efter Knorr
Cetina 2001), alltså det som gemenskapen försöker enas och skapa kunskap
kring, betraktas i denna studie som fåglarna. Teknologier är emellertid viktiga
för att kunna skapa dessa objekt. Relevant för min studie när det handlar om
hur den epistemiska gemenskapen upprättas är emellertid sociologen Peter
Donnellys undersökning av vilken roll tillit spelar i bergsklättring respektive
fågelskådning (1994).
Ett återkommande drag i den ovan nämnda forskningen och som också
återkommer i denna studie, är ett förändringsperspektiv. Sociologen Kenneth
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Sheard har undersökt fågelskådning som en form av civiliserad sport där en
”symbolisk jakt” står i fokus som ett substitut till jakt som resulterar i att
djuren dödas eller fråntas sin frihet (1999). Återigen spelar teknologierna en
väsentlig roll då Sheard lyfter fram att nya teknologier har varit centrala i
denna ”civiliseringsprocess”, eftersom optik – kikare och kameror – har bidragit till att fågelskådning kan ske på ett ”civiliserat avstånd” utan att skada
fåglarna. Förändringsperspektivet går också igen i studier där fälthandböcker
används som underlag och som en källa för att förstå fågelintresset bakåt i
tiden. Thomas Dunlap (2011) och Spencer Schaffner (2011) har undersökt
fälthandböckernas historia. John Law och Michael Lynch undersöker också
fälthandböcker men med fokus på hur böckerna, tillsammans med aktiviteten
att föra anteckningar och listor över fågelarter, organiserar seendet (Lynch &
Law 1988:298/1999). Lynch och Law använder termen ”epistemic community” för att beskriva att fågelskådare med hjälp av fälthandboken, och genom
att föra listor över vad de påträffat under fågelskådarturen knyter auktoritativ
kunskap till naturen (Lynch & Law 1999:336). Dessa aktiviteter, vilka de beskriver som socialt organiserade och förkroppsligade sätt att läsa och skriva,
bidrar till gemensamma sätt att analysera, använda och värdera synintryck och
kunskap. I denna studie bygger jag vidare på deras resonemang genom att
diskutera och visa hur sådan kunskap skapas och erkänns inom en epistemisk
gemenskap.

Disposition
I avhandlingens andra kapitel ”Ett förenande av forskning & nöje” introduceras
framväxten av de praktiker som fågelskådarna ägnar sig åt idag. Här visar jag
på fågelskådningens koppling till det naturhistoriska utforskandet från upplysningen och framåt, där främst bössan användes som verktyg i studiet av
fåglar. Därpå beskriver jag hur observationer med kikare och kameror började
användas i kartläggningen av fåglarnas förekomst i tid och rum i början av
1900-talet. Under 1900-talet, och framför allt från mitten av seklet, växte fågelstudiet som fritidsintresse fram. Under samma period influerades också
detta intresse av en framväxande naturskyddsrörelse som kom att påverka
fågelentusiasternas förhållningssätt till fåglar. Under andra halvan av 1900talet har olika kommunikationskanaler för att sprida uppgifter om ovanliga
fågelarter satts i bruk och påverkat praktikerna. I kapitlet introduceras inte
enbart praktikerna och fågelskådningens framväxt utan även vilka mänskliga
subjekt som har ägnat sig åt praktikerna under olika tidsperioder.
I det tredje kapitlet Affektivt arbete undersöks vilka slags möten med fåglarna strävar de efter att uppleva. Här diskuteras hur fågelskådare kommer i
kontakt med fågelskådning och hur de börjar fokusera på fåglar. Här hamnar
skådarnas drivkrafter i centrum och begreppet icke-mänsklig karisma blir
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centralt. För att analysera drivkrafterna identifierar jag också så kallade ”affektiva logiker” som beskriver olika sätt att relatera till fåglarna. Här visar jag
hur sätten att relatera till fåglar både formas utifrån skådarnas egna erfarenheter och de normer som finns i gemenskapen.
I avhandlingens fjärde kapitel Epistemiska praktiker undersöks sätten att
uppmärksamma fåglarna genom att identifiera vilka kunskaper och färdigheter som artikuleras i mötena med fåglarna. Jag tar med mig de affektiva
logiker som identifierats i det föregående kapitlet och analyserar hur fåglarna
ordnas i dessa möten, genom olika – både zoologiska och antropocentriska –
taxonomier och användningen av olika teknologier.
I avhandlingens femte kapitel Kunskapanden fördjupas analysen av de
epistemiska praktikerna ytterligare. Här fokuseras de praktiker som bidrar till
att fågelskådarna, både enskilt och som ett kollektiv, genererar ny kunskap. I
kapitlet analyseras hur fågelskådarna själva värderar sina sinnesintryck när de
skådar, hur de förhåller sig till andra fågelskådares utsagor, samt hur det går
till när enskilda fågelskådares uppgifter blir officiella fynd genom den så kallade Raritetskommitténs godkännande.
I avhandlingens sjätte kapitel Närhet på avstånd sätts den praktiska fågelskådningen i centrum. Människors intresse för, och medvetande om, fåglar
formuleras ofta som en lösning på hotet mot fåglarna i form av exempelvis
biotopförstöring, klimatförändringar och jakt. Samtidigt återkommer beskrivningar av människans närvaro som ett problem som manar till åtgärder och
kontroll. I kapitlet diskuteras människans ambivalenta roll i förhållande till
vilda djur och djurens livsmiljöer. I analysen används, förutom fältanteckningar och fågelskådarnas berättelser, även etiska regler som fågelskådarföreningarna har tecknat, beskrivningar i guideböcker till fågellokaler samt diskussioner som berör detta ämne i Facebookgrupper.
I avhandlingens sjunde och avslutande kapitel sammanfattas slutligen studiens huvudsakliga resultat.
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2. ”Ett förenande av forskning och nöje”
Det finns många olika sätt att skåda fågel på, och många slags fågelskådare.
Vad som förenar oss är fågelintresset, men medan vissa mest håller koll på
fåglarna i närmiljön och följer deras vardagsliv, satsar andra på att få se så
många arter som möjligt. En del skådar överallt – jämt! (Sahlstrand & Stenvång
Lindqvist 2017:16).

Citatet ovan kommer från boken Börja skåda fågel vars baksidestext annonserar
att det är: ”en bok om hur man kommer in i fågelskådningens speciella värld”
(Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017). Här introduceras fågelskådning för
läsare med ett nyfunnet intresse för fåglar. Boken ges ut på BirdLife Sveriges
förlag och är författad av grundarna till nätverket Rapphönan. I boken etableras tidigt att det finns olika typer av fågelskådning och olika typer av fågelskådare. Att uppmärksamma fåglar i närmiljön respektive att se så många arter
som möjligt verkar fungera som exempel på ytterligheterna av de olika praktiker som ryms inom beteckningen fågelskådning. Här får läsaren lära sig att
den som samlar på observationer av fåglar kallas för ”kryssare” och att den
som ägnar sig åt att inventera fåglar är en ”seriöst inriktad fågelskådning”
(ibid:19-20). Bland de olika benämningarna återkommer – förutom fågelskådare – skådare, ornitolog, fältornitolog, kryssare, artjägare och rapphöna i mitt
material. Två typer av fågelskådare som är återkommande när fågelskådare
beskriver sina egna intressen är kryssaren, det vill säga den som samlar på
observationer av olika fågelarter, och ornitologen som representerar ett vetenskapligt kunnande (Lundquist 2014:92). Förutom att kryssaren och ornitologen fungerar som typer att kontrastera det egna intresset mot, ger dessa
termer för fågelintresserade personer uttryck för en variation av praktiker och
riktningar i fågelskådning.
I detta kapitel är syftet att introducera dessa praktiker, för att i de följande
kapitlen fördjupa analysen av vilka sätt att relatera till fåglar som dessa göranden speglar. Jamie Lorimer påminner om att även icke-mänsklig karisma: ”has
cultures, histories and geographies” (2015:40). Kapitlet ska således fungera
som en kortfattad bakgrund till det samtida fågelskådandets tillblivelser och
historiska förankringar, och en hjälp att navigera i dessa. I den ovan refererade
boken Börja skåda fågel finns en kort genomgång av fågelskådningens historia
(Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017). I denna genomgång görs en koppling mellan fågelskådning och det tidiga naturhistoriska utforskandet av fåglar.
Författarna till boken påminner dock om att intresset för och relationer till
fåglar har en längre historisk kontinuitet. De betonar att fåglar även förekommer i religioner och folktro liksom i människans vardagsliv. Gudar har kunnat
förvandla sig till fåglar, fåglar har förebådat lycka och olycka, samt haft en
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funktion som årstidmarkörer. De har därtill jagats för att ätas eller för sina
ägg och fjädrars skull. I boken framkommer alltså att fåglar alltid har fascinerat människor, men det är först när fåglarna beskrivs som vetenskapliga objekt i naturhistoriska studier som sätten att uppmärksamma fåglar på allvar
knyts till dagens fågelskådning. Det jag uppehåller mig vid i detta kapitel är
såldes främst hur det mer naturhistoriskt inramade intresset har vuxit fram
under de senaste 300 åren.34 I de två böckerna Upplands fåglar (Fredriksson &
Tjernberg 1996) och Ölands fåglar (Johnsson 2015) görs en liknande tidsmässig
avgränsning när den ornitologiska verksamheten i de respektive landskapen
beskrivs.
Kapitlet ger inte bara en bakgrund till förändrade praktiker utan också en
bild av vilka mänskliga subjekt som utövar och har utövat dessa praktiker i
olika tider. Det naturhistoriska utforskandet av fåglar, från upplysningen och
framåt, var något som en mindre skara män i priviligierade samhällspositioner, i en västerländsk kontext, ägnade sig åt. Under 1900-talet spreds intresset för fågelstudiet i bredare samhällsskikt. Majoriteten av utövarna har under
denna period varit män, men som tidigare har konstaterats har fler kvinnor
blivit intresserade under de senaste årtiondena.
I kapitlet beskriver jag hur fågelskådning har formats i mötet mellan naturvetenskapliga kunskapspraktiker, naturvård och friluftsliv. Dessa tre kontexter har vuxit fram genom övergripande sociala och samhälleliga förändringar,
från upplysningen och framåt. Det sammanfaller tidsmässigt med framväxten
av den moderna epoken och de särskilda tekniska, ekonomiska, politiska, sociala och kulturella villkor som tog form under den här perioden. Tidsperspektivet den moderna perioden brukar i en vidare mening avse de senaste
tre seklen, men mera snävt de senaste 150 åren. Sociologen Håkan Thörn
(1997) framhåller att begreppet ”modernitet” betecknar erfarenheten av samhället under epoken medan ”modernisering” står för förändringsprocesserna.35 Thörn menar att den tekniska moderniseringsprocessen under denna
period har medfört ett ”kvalitativt språng vad gäller en potentiell möjlighet till
försörjning och skydd mot naturkrafterna åt hela jordens befolkning” (Thörn
1997:42, kursivering i originaltext). Samtidigt har människans försök att behärska naturen, som ett led av detta, stört den ”globala ekologiska balansen”
Även under antiken studerades fåglar och fåglars beteenden. Under medeltiden dominerade
perspektiv där den gömda symboliska meningen i naturen stod i centrum och kunde tolkas
med kristen teologi (Hundeide 2013:169).
35 Dessa processer delar Thörn upp i ekonomisk, teknisk, politisk och kulturell modernisering.
Den ekonomiska moderniseringen innebar framväxten av ett kapitalistiskt system som karaktäriseras av privat ägande, lönearbete och arbetsdelning. Den politiska moderniseringen karaktäriseras av ett framväxande byråkratiskt och globalt system av nationalstater. Den kulturella moderniseringsprocessen kännetecknas av att de sociala relationerna blivit mer mångtydiga än under tidigare epoker. Relationerna sker samtidigt på lokal, regional och global nivå,
vilket påverkat upplevelsen av tid och rum. Här blir också klocktiden och den linjära tidsuppfattningen viktiga nya komponenter. En dominerande rumslig form är det nationella rummet
som etableras parallellt med framväxten av ett globalt rum.
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(ibid.). I texten som följer presenteras hur fågelstudiet som fritidsintresse har
vuxit fram och förändrats över tid. Dessa förändringsprocesser har påverkats
av både behärskande av naturen – genom insamling och kartläggning av fåglar
andra djur – och en gryende tanke om att skydda den samma. Det framväxande industrisamhället vid 1800-talets slut förändrar också landskapen på ett
drastiskt samtidigt som en växande medelklass, nu med fritid, börjar konsumera natur på nya sätt än i allmogesamhället.

Fågelstudiet som fritidssyssla
Naturhistoria eller naturalhistoria är en term som i sin samtid (1700- och
1800-talen) gällde de enskilda naturföremålens – stenars, växters och djurs –
beskrivning och systematik.36 Sammansättningsledet ”historia” i begreppet
”naturhistoria” syftar på den äldre betydelsen ”undersökning” och lever idag
främst kvar som term i museivärlden i benämningen ”naturhistoriskt museum”. Den naturhistoriska kunskapen om djur och växter i tidig modern
period skiljdes från lokala och traditionella kunskapsformer, och etablerades
i Europa som en egen kunskapsdomän. Därmed skapades en klyfta mellan
expert-orienterad och folklig kunskap om fåglar (Svanberg 2014). I slutet av
1800-talet etablerades nya sätt att förhålla sig till och relatera till det ”mer-änmänskliga”. Orvar Löfgren menar att det vid denna tid växer fram specifika
fritidslandskap till vilka det knöts andra kulturella värden än till brukslandskap
(Frykman & Löfgren 1979). Med detta kom även en estetiserande och romantiserande inställning till naturen. Naturen börjar nu konsumeras i de högre
samhällsklasserna och: ”[…] landskapet blir en ’vue’, ett vykort, eller ett måleri, som kan betraktas och avnjutas från vandringsstigar, utsiktspunkter och
rastplatser” (ibid:53). En ny kulturell ram för naturupplevelser och för att verbalisera dessa växer nu fram. Genom olika medieringar, som skolplanscher
och böcker, sprids också den nya naturhistoriska kunskapen om naturen.
Dessa medieringar blev så småningom källor till att lära sig om naturen istället
för att i första hand lära sig av egna erfarenheter och upplevelser av att vistas
i och leva av miljöerna. I början av förra seklet inrättades de första nationalparkerna i Sverige (Sandell & Sörlin 1999). Naturen hade setts som en outtömlig resurs, men vid den här tiden började röster höjas om fridlysningar av
områden som hotades av industrisamhällets framväxt. När de nya fritidslandskapen befolkades var det till en början av män i de högre samhällsklasserna
men under 1930-talet lyftes friluftslivet i hembygden fram även för kvinnor
(Eskilsson 1999:73). I samband med att en större del av Sveriges befolkningen

Nationalencyklopedin. ”Naturalhistoria.” http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturalhistoria Hämtad 2018-06-20
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fick reglerade arbetstid och därmed mer fritid, växte intresset för att vistas i
och lära sig om naturen.
I böckerna Upplands fåglar (Fredriksson & Tjernberg 1996) och Ölands fåglar
(Johnsson 2015) beskrivs exkursionsverksamheter kring mitten av förra seklet. Dessa skildringar speglar ett framväxande fritidsintresse för fågelstudiet.
Bland annat beskrivs exkursioner till Hjälstaviken under ledning av Rune
Bollvik som kunde omfatta upp till 100 personer åt gången (Fredriksson et al
1996:104–105). Samme Bollvik ledde även exkursioner till Öland (Fritz &
Tyrberg 2015:348). Resor till Öland arrangerades också av naturföreningar
från olika håll i Sverige som med buss tog sig till och runt på ön för att se
orkidéer likväl som fåglar (ibid:370). Efter andra världskriget bildades riksföreningen Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) varefter en rad lokala och
regionala ornitologiska sammanslutningar under de kommande decennierna
växte fram. SOF grundades ur Svenska Naturskyddsföreningens Fågelsektion, som 1945 hade 1500 medlemmar. Gunnar Svärdson, en av grundarna till
Ottenby fågelstation, var med när Fågelsektionen bildades. Han har beskrivit
att initiativet till en ornitologisk sektion bland annat var en följd av att de
fågelsångsexkursioner som anordnades av de två största dagstidningarna
”började komma i ropet” (Svärdson 1988:54). Detta gjorde att ornitologerna
fick ”inbördes kontakter” eftersom de nu var efterfrågade som guider (ibid.).
Det är inte säkerställt när den svenska termen ”fågelskådning” myntades.
Upphovet till benämningen sägs komma från Erik Rosenberg, författare till
boken Fåglar i Sverige (Friman 2011; Brusewitz 1999). Den första dokumenterade användningen av engelskans ”bird watching” hänvisas till 1901 och ska
ha använts av en brittisk naturhistoriker (Barrow 1998:253). Medan termen
”ornitolog”, som har ett äldre ursprung, betecknar läran om fåglar och inte
ger företräde till något sinne, indikerar ”fågelskådning” en sinneshierarki där
urskiljandet av fåglarnas visuella uttryck är i fokus. Spencer Schaffner, som
har undersökt fälthandböcker i olika tider, pekar på hur bok-teknologin har
understött fågel-skådning framför fågel-lyssning (Schaffner 2011:107). Framväxten av fälthandböcker beskrivs som en av flera orsaker till att intresset för
fågelskådning kom att öka, men måste samtidigt förstås som både en effekt
av, och bidragande orsak till, ytterligare intresse för fåglar. I en svensk kontext
återkommer beskrivningar av Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige från 1953 som
en ”modern klassiker” som fick stor spridning (Fredriksson et al 1996:111). I
den relativt nyutgivna publikationen Börja skåda fågel står det exempelvis att
Rosenbergs Fåglar i Sverige ”[…] hör till det bästa som skrivits om svenska
fåglar” (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:175). Thomas Dunlap har beskrivit fälthandböcker som ett sätt att sprida färdigheter i fält från naturforskare till amatörer och att fälthandboken som genre har utvecklats i skärningen
mellan vetenskap, friluftsliv, konst och affärsliv (2011). Sociologen Hillary
Angelo menar att de första fälthandböckerna måste förstås som kollektiva
projekt där en rad olika aktörer samarbetade: jägare, samlare, museikuratorer
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och konstnärer (2013:357). I själva processen då böckerna framställdes användes således en rad vitt skilda verktyg som gevär, penna och vattenfärg.
Dunlap betonar hur användarna genom fälthandböckerna kommit i kontakt
med vetenskap och kunnat använda böckerna för att tolka omvärlden Utifrån
Dunlaps och Angelos resonemang ovan förstår jag således fälthandböcker
som medier vilka lägger grunden för den epistemiska gemenskap som undersöks i denna studie (jfr Knorr-Cetina 2007:363). Detta återkommer jag till i
avhandlingens fjärde kapitel.
På 1930-talet kom fickhandböcker för fågelentusiaster på svenska. Ett exempel är Rudolf Söderbergs Våra fåglar och hur man känner igen dem från 1932
(Fredriksson et al 1996:107). Fågelskådaren Viking Olsson började intressera
sig för fåglar på 1930-talet. I Börja skåda fågel berättar Olsson att han använde
den ovan nämnda fickhandboken men att den emellertid inte var till mycket
hjälp då den inte hade särskilt många illustrationer (Stenvång Lindqvist
2017:175).
De första fälthandböckerna placerar Dunlap i en pionjärs-tid som kännetecknas av ett förvirrat tillstånd i hobbyn (Dunlap 2011:7). Det fanns ingen
allmän överenskommelse om vem böckerna skrevs för eller hur de bäst skulle
hjälpa läsarna. Det experimenterades med text, bild och layout i dessa böcker.
I den första perioden, från slutet av 1800-talet, karaktäriserades också böckerna av att vetenskaplig saklighet blandades med sentimentala beskrivningar
av fåglarna. Den mogna formen, menar Dunlap, kom med första utgåvan av
Roger Tory Petersons A field guide to the Birds som gavs ut 1934 i Boston och
beskrev arter som påträffas i Nordamerika. Publikationen lyfts fram som den
första guiden där illustrationerna kunde användas för att identifiera arter, och
som innehöll pilar för att betona vissa karaktäristiska partier hos de olika arterna. Den har sålts i mer än tre millioner exemplar sedan den började ges ut.
År 1955 gavs Peterson-guiden Field guide to the Birds of Britain and Europe även
ut på svenska och fick titeln: Europas fåglar: en fälthandbok (Johnsson 2015:372).
I Upplands fåglar står det att denna bok ”[…] i sin utformning och stil lade
grunden till dagens mera avancerade fältornitologi genom att på ett faktabaserat och kortfattat sätt ta fram en arts karaktärer” (Fredriksson et al
1996:111). Detta citat samt utvecklingen av fickhandböcker skildrad ovan visar att den epistemiska gemenskapen dels tar form i en nationell kontext, med
exempelvis Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige som beskriver ”svenska fåglar”,
och dels i en transnationell kontext där de nordamerikanska fälthandböckerna
modifierades för att kunna användas i Europa. Den mogna formen av fälthandbok, som alltså översattes till svenska på 1950-talet, skulle användas för
att instruera användarna om att lokalisera och identifiera olika arter på avstånd. De allra första amerikanska fälthandböckerna skildrade dock även hur
fåglar kunde förvandlas till bytesvaror utifrån hur vanliga eller ovanliga de var.
De beskrev också hur de skulle identifieras, dödas och stoppas upp. Rötterna
till den samtida fågelskådningen kan således knytas till 1800-talets samlarkultur (Karnicky 2004; jfr Nylund Skog 2018:68). Att identifiera fåglar med hjälp
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av fälthandböcker och kikare har idag blivit synonymt med fågelskådning –
och så såg det ut vid mitten av 1900-talet när intresset växte – men i de tidiga
fågelstudierna från det sena 1600-talet var tillvägagångssätten annorlunda. Innan vi närmar oss den samtida fågelskådningen vill jag alltså återvända till
dessa naturhistoriska utforskningar, då fågelentusiasten var utrustad med gevär.

Från bössa till kikare
På första sidan av avsnittet som beskriver fågelskådningens historia i Börja
skåda fågel finns en tecknad bild av en mansfigur i kläder som för tankarna till
1700-talet (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017). Det är en man i en gråaktig peruk iklädd skjorta med krås. Mannen står bredvid en tränsad häst och
håller en bössa i ena handen och en fågel, som det dryper blod om, i den
andra. På följande sida finns ett porträtt av Carl von Linné och ett citat ur
Linnés resa till Lappland, från 1732. Den förstnämnda bilden på mannen med
fågeln i handen ska troligtvis också föreställa Linné eller någon av hans samtida. Inramningen stämmer med tillvägagångssätten under fågelstudiet i det
sena 1600-talet. Detta århundrade beskrivs också vara startpunkten för att
skildra fåglar utifrån väldokumenterade iakttagelser (Fritz & Tyrberg
2015:313). Under detta sekel, en period som också brukar beskrivas som den
första fasen, etableras en empirisk vetenskapstradition vilken ornitologin blir
en del av. De första vetenskapliga beskrivningarna av fåglar var alltså av döda
fågelkroppar. Geväret var såldes ett centralt verktyg för att göra detta. Ornitologins födelse i Sverige brukar tillskrivas en mycket specifik händelse: Den
15 maj 1695 sköt naturhistorikern Olof Rudebeck den yngre (1660-1740) ett
exemplar av arten göktyta i Uppland varefter han också beskrev den (Fritz &
Tyrberg 2015:313; Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:173; Fredriksson &
Tjernberg 1996:8).
Två decennier tidigare år 1676 publicerade britterna John Ray och Francis
Willughby boken Ornithologia. Deras indelning av fåglar utifrån fysiska karaktärer utvecklades senare av Carl von Linné (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist
2017:173). Den sortering och systematisering av arters släktskap som startade
här ledde till den binära nomenklaturen, det vill säga att varje artnamn består
av två led där det första betecknar släktnamn och det andra artepitet, ett system som än idag används när nya arter får namn.37 Under 1700- och 1800talet fortgick det ornitologiska kunskapsprojektet och insamlingen av nyupptäckta fågelarter från andra kontinenter, vid sidan av andra naturalier, växter,
däggdjur och mänskliga artefakter. Samlandet av naturalier var något som

Gaspard Bauhin introducerade denna indelning redan 1592, men Linné utvecklade och
gjorde den känd. (Nationalencyklopedin. ”Gaspard Caspar Bauhin”).
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både privata aktörer och naturhistoriska museer ägnade sig åt. Fågelkropparna monterades och inlemmades i samlingar. Detta byggde på klassificerings- och inventeringspraktiker som kan förstås i en bredare kontext av imperialistiska tillvägagångssätt (Prior & Schaffner 2011:55). Språkforskaren
Mary Louise Pratt beskriver det som att: ”[…] one by one the planets life
forms were to be drawn out of the tangled webs of their surroundings and
rewoven into European-based patterns of global unity” (1992:31). Detta ordnande skedde även i förhållande till den folkliga ornitologin vilket bland annat
märks genom att fåglarna fick namn som skiljde sig från etablerade lokala
namn och istället relaterades till en övergripande taxonomi. Etnologen Ingvar
Svanberg (2013) definierar uttrycket ”folklig ornitologi” för att beskriva den
kunskap som fanns bland bönder, torpare, renskötare, jägare och fiskare i
1700-talets och det tidiga 1800-talets förindustriella Sverige. För även om den
skiljde sig från en expert-orienterad kunskap handlade det om en ingående
kunskap om fåglar som bland annat var kopplad till årstidsväxlingar och aktiviteter i jordbruket. En princip för sätten att uppmärksamma fåglar i bondesamhället, menar Svanberg, är att man urskilde och namngav de fåglar som
det fanns anledning att känna till (ibid:20). Andra förblev obemärkta.38 I det
naturhistoriska utforskandet skulle däremot samtliga fåglar beskrivas och
kartläggas. Genom detta formades en profession av vetenskapsmän. De tidiga
naturforskarna tog emellertid ofta hjälp av lokala småviltsjägare och fågelfångare för att kunna identifiera flera arter av vilda fåglar som var okända för
dem (Thomas 1983:73). Det gällde även exempelvis geologer som tog hjälp
av gruvarbetare och stenhuggare. Naturhistoria har således skapats i dialog
med lokal kunskap.
Insamlingsresor, det vill säga resor då naturforskare åkte för att samla exemplar att studera eller montera och inlemma i både privata och museala samlingar, gjordes både till avlägsna platser i världen med Europa som referens,
men även på närmare håll såsom i fjällvärlden och på Öland. Både fågelkroppar och ägg samlades vid slutet av 1800-talet, bland annat till museernas dioramor där fåglar i olika åldrar efterfrågades. En del av de personer som kom
till Öland för att samla exemplar, framför allt under 1800-talet, åkte också till
andra kontinenter för att samla fåglar och däggdjur (Fritz & Tyrberg
De lokala kunskapssystemen gjorde emellertid inte skillnad på olika kunskaper, utan måste
förstås i sin rätta kontext, menar Svanberg (Svanberg 2013:14). I sin rätta kontext kan detta
kunskapssystem berätta om en sammansatt insikt om landskapet och dess organismer, vilket
inom etnobiologin ibland kallas ”lokal ekologisk kunskap”. Vid uppteckningar menar Svanberg att fakta inom sådana system rycks ur sina sammanhang. Dessa fakta var bara delar av
en meningsbärande helhet, för exempelvis bonden, vilket gör att de kan framstå som spekulativa för dagens betraktare. Samtidigt framhåller Svanberg att sätten att kategorisera fåglar i
dessa system innehåller faktakonflikter i jämförelse med hur vi kategoriserar världen idag.
Kategorierna då byggde på den verklighetsuppfattning som människorna orienterade sig i och
tolkade omgivningen utifrån och för dem var det inte ”inga mystiska eller märkliga landskap”
(ibid.).
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2015:324). Till Öland kom också naturhistoriker och jägare från andra europeiska nationer, såsom Tyskland och Storbritannien, för att studera fågellivet
och samla ägg (ibid:326-328). Insamlingen av fåglar och ägg var intensiv under 1800-talet. Äggen utgjorde nämligen en attraktiv handelsvara där ägg från
ovanliga arter hade ett högt pris Zoologen och konservatorn Gustav Kolthoff
(1845-1913) var en av grundarna till Biologiska museet i Stockholm. Han utförde och ledde under sitt liv flera forskningsresor för att samla exemplar. I
boken Ölands fåglar står det dock att det är lätt att tro att Kolthoff ”uppfattade
naturen som ett outtömligt skafferi” när han sköt fåglar till museernas dioramor och samlingar (ibid:332).
En annan passage ur Ölands fåglar skildrar naturforskaren (zoologen och
arkeologen) Sven Nilssons (1787–1883) insamling av exemplar på Öland under första halvan av 1800-talet och är hämtad ur dennes dagbok. Nilsson beskrivs här som den första ”fältornitologen” på Öland. Fältornitologi är också
en term som återkommer i mitt material som beteckning för det som fågelskådarna ägnar sig åt. Det är exempelvis ämnet för Facebook-gruppen Vår
Skådarvärld. I beskrivningen av gruppen står det att diskussionerna kan
handla om: ”allt från art-, ålders- och rasbestämning, intressanta fynd, sköna
sträcksiffror, spännande invasioner till varningar om bra väderläge för t.ex.
havsfåglar längs Västkusten eller rovfåglar i Falsterbo” (Vår Skådarvärld, Facebook). Här används ett internt språkbruk med termer som är kända inom
gemenskapen, troligen svårare för utomstående. De aktiviteter som beskrivs
här hamnar alltså samtliga under epitetet fältornitologi och har i grova drag
att göra med uppgifter som kan leda observationer av många fågelarter och
identifiering av dessa. I passagen ur Nilssons dagbok som nämns ovan besöker denne stranden nedanför byn Stenåsa på sydöstra Öland. Det är en plats
som skulle kunna förekomma även i Facebookgruppen Vår Skådarvärld. Det
framgår att Nilsson färdats med häst och vagn, att vagnen lämnats vid sjöbodarna på stranden och att hästen släppts i en kätte.
Här är ett fält för ornithologen. Hundrade alnar från oss sprang och qvittrade
på stranden en oräknelig skara av Tringa minuta [småsnäppa] och Tringa Alpina [kärrsnäppa]. Längre fram var en skock af Num. arquata [storspov] utspridt öfver ängen och i hafvet utanför sågo vi grupper av änder måsar samt
här och der några skärfläckor. (Sven Nilsson, citerad i Fritz & Tyrberg
2015:319. Klamrar i original).

Nilsson beskriver i sin dagboksanteckning det han mötte på stranden. Framför sig, på ett avstånd av ”hundrade alnar”, det vill säga omkring 60 meter,
namnger han fyra fågelarter. I beskrivningen verkar det som att han identifierar dem på håll. Han nämner även fågelgrupperna änder, måsar och vadare.
Notera också att Nilsson i citatets första mening beskriver omgivningen med
ordet ”fält”. Det han gör liknar alltså det som idag avses med fältornitologi,
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men tillvägagångssätten är mycket olika. I utdraget från Nilssons dagbok fortsätter han nämligen att beskriva hur han gick tillväga:
Snart dundrade våra skott och uppjagade oräkneliga skaror längs fram åt stranden. Änderna draga sig längre ut åt hafvet och vadarna svärmade kring än som
mörka skockor än som skiönt glänsande mot solen. Vi hälsade dem med hagelsvärmar dels då de sutto dels då de svängde öfver och förbi (I: Fritz & Tyrberg 2015:319).

”Trötta men rikt lastade med fåglar” lämnade de stranden på kvällen. De fågelkroppar som Nilsson samlade in användes sedan som underlag till Nilssons bok Skandinavisk Fauna. En handbok för jägare och zoologer. ”Fält” verkar
för Nilsson beteckna en rumslig avgränsning för ett område där det är möjligt
att studera fåglar och samla deras kroppar. Det går också att dra paralleller till
att det faktiskt är ett skjutfält som Nilsson beskriver.
För medlemmarna i Vår Skådarvärld råder det emellertid ingen tvekan om
att artbestämning och räkning av förbisträckande fåglar sker med kikare eller
möjligtvis kameror, inte med hjälp av bössan och dess hagelsvärmar. I den
tidiga fältornitologin var däremot bössan ett helt centralt redskap, och detta
kan förstås som en av många anledningar till att mycket få kvinnor ägnade sig
åt ornitologi. Historikern Mark Barrow har undersökt amerikansk ornitologis
framväxt och skriver att en av de mest framträdande aspekterna av det ornitologiska sociala sammanhanget är att det under 1800-talets andra hälft nästan
var helt manligt dominerat (1998:43). Barrow skriver att kvinnor kunde bli
medlemmar i entomologiska och botaniska samlar-nätverk, även om de var
marginaliserade där, men att bara en kvinna under hela 1800-talet, Martha
Maxwell från Colorado, är känd för att ha samlat fåglar i USA (ibid:43). När
kvinnor var med i insamlandet var det ofta i kulisserna som hjälp till sina
makar, dock ofta utan att få ett erkännande för arbetet (ibid:44). Att röra sig
ute på landsbygden för att söka exemplar gick emot den rådande ideologin
vilken knöt den amerikanska medelklassens kvinnor till hemmet. För att ägna
sig åt att samla fåglar krävdes alltså färdigheter i att hantera skjutvapen, vilket
få kvinnor vid denna tid hade. Likaså kunde de ornitologiska undersökningarna vara fysiskt ansträngande och att anstränga sig fysiskt låg utanför dåtidens genusposition för kvinnor i de högre samhällsklasserna. Att döda fåglar
och samla ägg var också motstridigt denna genusposition. Både kön och klass
framträder alltså som tydliga parametrar för vilka subjekt som kunde ägna sig
åt det naturvetenskapliga utforskandet av fåglar.
Det som idag är Storbritanniens största förening för fågelskydd, Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), grundades emellertid av en grupp
kvinnor i slutet av den viktorianska eran.39 RSPB bildades under namnet The

39

RSPB https://ww2.rspb.org.uk/about-the-rspb/about-us/our-history Hämtad 2018-06-21
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Plumage League av Emily Williamson och Eliza Philips Williamsons i Manchester 1891. I den tidiga djurskyddsrörelsen som etablerades i slutet av 1800talet riktades skarp kritik mot fågeljakt och den jakt som gjordes för fåglarnas
fjädrar (Löfgren 1985, Dirke 2000). Framförallt var det ”småfåglar” som ansågs ha ett alldeles särskilt skyddsvärde och vara speciellt utsatta (Schaffner
2011). Ett exempel är att sällskapet Småfåglarnas vänner grundades i Göteborg 1869.40 Fåglarna jagades intensivt eftersom fjädrarna användes till att
pryda hattar i dåtidens mode. Det var alltså inte i första hand mot naturforskarna som protesterna riktades, utan snarare mot den kommersiella jakt som
gjordes för fjädrarnas skull. I en av de första amerikanska fälthandböckerna,
publicerad vid 1800-talets slut, lyfts exempelvis betydelsen av att göra observationer för att identifiera fåglar (Schaffner 2011:27). I Birds through an Opera
glass av Florence Merriam (1889) står det att fågelentusiasten bör avnjuta fåglarna med teaterkikaren och lämna geväret hemma.41 På så vis växte succesivt
ett nytt sätt att titta på fåglar fram.
En bra bit in på 1900-talet fanns det fågelsamlare som sköt och levererade
skinn, ägg och uppstoppade fåglar till museer och privatpersoner. Kameran
och kikare ersatte dock så småningom bössan i studiet av fåglar. I Ölands fåglar
står det till exempel skrivet om perioden att ”[…] en ny sorts ornitologer dök
upp – de som främst tittade på fåglar för naturupplevelsen och det höga nöjets skull” (Fritz & Tyrberg 2015:339). Även om det samlades beläggningsexemplar så sent som på 1960-talet i Ottenby på Öland kan det tidiga 1900-talet
ändå förstås som en brytningstid. Krav på fysiskt insamlade fåglar som belägg
för iakttagelser ersattes nu av den nya tidens rapportering baserad på nedtecknade iakttagelser av fåglar i sin miljö. Från 1930-talet och framåt publicerades
litteratur, naturskildringar och fotoböcker som spred detta nya sätt att orientera sig mot fåglar samtidigt som insamlingen av fågelkroppar i viss mån fortsatte. Insamlingen till museer och skolsamlingar avtog emellertid efter 1930talet (ibid:342).
Under 1800-talets slut växer naturfotografiet som fotografisk genre fram.
Parallellt med denna rörelse börjar även naturbilder på fåglar publiceras i olika
tidskrifter. Det är sålunda inte förvånande att till exempel Victor Hasselblad,
mannen som uppfann den numera världsberömda Hasselbladkameran, hörde
till den nya generationen fågelskådare. Denne föredrog också medel som
gömslen, objektiv och linser för att dokumentera fåglarna (Fritz & Tyrberg
Sällskapet Småfåglarnas vänner brukar kallas Sveriges första djurskyddsförening. I djurvännernas skrifter lyftes fåglarnas vackra sång och färger, liksom deras nyttovärde som delar i ett
ekologiskt system fram. Idéhistorikern Karin Dirke (2000) har pekat på att en strategi som
fågelvännerna hade för att skaffa sympati för sin sak var att antropomorfisera småfåglarna,
det vill säga att tillskriva dem mänskliga drag. Under denna tid fungerade nämligen småfåglarna som symboler för föredömliga, goda och tåliga samhällsmedborgare.
41 Schaffner lyfter fram Florence Merriam och Mabel Osgood Writghts författarskap som
viktigt för populariserandet av fågelskådning i Nordamerika. Båda var engagerade förespråkare för naturskydd (2011:22-23).
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2015:346).42 Hasselblad dokumenterade emellertid också sina observationer
och skrev hur många häckande par av varje art som påträffades vid en viss
plats, vilket i Ölands fåglar beskrivs som ”ovärderliga uppgifter” för eftervärldens ornitologer (ibid.). Även Barrow tar upp utvecklingen av kameror som
ett exempel på vad som bidrog till ett ökat fågelintresse (1998:160). Utöver
utvecklingen av kameror bidrog fälthandböcker, som tidigare tagits upp, och
den optiska teknologin till ett ökat intresse för fågelskådning (ibid:158). Ett
exempel på en tidig användning av optik för att se fåglar bättre är när den
amerikanska naturskildraren Henry David Thoreau (1817-1862) år 1853 skaffade sig ett galileiskt teleskop. Denna tidiga typ av kikare hade tidigare endast
använts för militära ändamål samt vid navigation men kom nu istället att
hjälpa Thoreau att se fåglar på håll vid sitt hem i Concord Massachusetts. Tre
decennier senare började tusentals amerikaner använda teaterkikare. Dessa
utvecklades i Europa under tidigt 1800-tal och förstorade bilden 3–4 gånger.
Teaterkikarna var nätta och synfältet relativt brett vilket gjorde att det var
förhållandevis lätt att lokalisera objekt som rörde sig snabbt, såsom fåglar. I
mitten av 1800-talet utvecklades optiken med företaget Zeiss i Jena och de
första prismakikarna kom. Dessa hade ett bredare synfält och kunde förstora
bilden mellan 7 och 10 gånger, vilket ligger nära den förstoringsgrad som dagens fågelskådare har i sina handkikare (8, 10 eller möjligen 12 gånger). De
första kikarna var dock oerhört dyra, vilket gjorde att endast väl bemedlade
fågelentusiaster hade möjlighet att införskaffa dem. Inte bara teaterkikare
bytte miljö. Det var även vanligt i Storbritannien att kikare som använts under
första världskriget (1914-1918) efteråt fick följa med ut i naturen. Samme Viking Olsson som ovan vittnat om bristen på illustrationer i 1930-talets tidiga
guideböcker berättar dessutom i Börja skåda fågel att han vid samma tidpunkt
använde en kikare som tillhört en brittisk major i första världskriget
(Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:175). Att använda tubkikare, något
som är självklart för de flesta fågelskådare idag, blev vanligt långt senare.

Amatören bidrar till fågelforskningen
I Upplands fåglar står det att ornitologin tog fart ordentligt mellan 1937 och
1946 (Fredriksson et al 1996). Ett antal händelser betecknar denna rörelse:
sträckfåglar började fångas och ringmärkas 1937; det infördes en daglig räkning av synligt sträck 1938; en första förening för fågelintresse bildas 1939;
en tidskrift 1942; Sveriges Ornitologiska Förening bildas 1945 och Ottenby
I Ölands fåglar står det att Hasselblad ska ha beklagat sig över fotografiernas kvalitet. ”Kanske
var det rentav här, under timmarna i gömslet på Öland, som han fick idéer till den vittberömda
enögda spegelreflexkameran? Hasselbladaren togs fram efter andra världskriget och slog igenom som en kvalitetskamera. Den kom bland annat att användas av NASA:s astronauter på
månen” (Fritz & Tyrberg 2015:346).
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Fågelstation året efter (Svärdson 1988:41). Ornitologins expansion i Sverige
anges alltså vara knuten till kartläggningen av fåglarnas förekomst i tid och
rum, samt till upprättandet av en infrastruktur för att organisera detta genom
dels en tidskrift och dels Ottenby fågelstation. Även om det vid denna tid
fortfarande samlades beläggningsexemplar för nya arters förekomst i landet
fick ringmärkning och observationen som metod i utforskandet av fågelvärlden ett större utrymme. Att samla uppgifter till fåglarnas kartläggning gjordes
emellertid redan på 1800-talet. I Sverige märks detta bland annat i zoologen
Carl Rudolf Sundströms (1841–1889) fågelrapportörer: ett landsomfattande
projekt inleddes på 1880-talet (Fritz & Tyrberg 2015:337). Under åren 1886
och 1887 skulle fåglarnas utbredning kartläggas och en kommitté i Vetenskapsakademien ledde projektet. Sedan dess har den etablerade ornitologin
tagit hjälp av rapportörer som skrivit ner sina observationer och rapporterat
dessa vidare till forskare (jfr Barrow 1998:165). Barrow beskriver detta som
att en sorts observationsbaserade nätverk bildades i slutet av 1800-talet i USA.
På BirdLife Sveriges hemsida står det att fågelrapporteringen har en ”lång
tradition inom svensk ornitologi” och där beskrivs Sverige som ett ”förgrundsland inom detta område”.43
Att privatpersoner bidrar med uppgifter på uppdrag av etablerade forskarmiljöer brukar idag benämnas som ”citizen science”, eller medborgarforskning (Watson 2010:110). Detta sker på olika sätt och kan initieras av intresseföreningar och/eller forskningsinstitutioner. När det gäller fåglar kan det
både innebära att rapportören bidrar med uppgifter om vilka arter och hur
många av varje art som uppehåller sig inom ett visst område, eller att räkna
fåglar i fågelsträck från en specifik plats. Större medborgarforskningsprojekt
är de i USA återkommande Christmas Bird Count från sent 1800-tal och i Storbritannien Big Garden Bird Watch sedan 1979 (Barrow 1998:167). I Sverige etablerade BirdLife Sverige Vinterfåglar inpå knuten 2006, med Big Garden Bird
Watch och motsvarande förening i Storbritannien – RSPB – som förebild.
Under den sista helgen i januari kan allmänheten rapportera in de fåglar som
observerats vid fågelmataren under en dag.
Sveriges Ornitologiska Förening bildades alltså 1945 och året därefter
grundades Ottenby fågelstation på Ölands södra udde där det sedan dess har
bedrivits ringmärkning, en verksamhet som från början har byggt på volontärarbete. I första numret av SOF:s medlemstidsskrift Vår Fågelvärld, sedan
föreningen bildats, märks en ambition till ett samarbete mellan fackmän och
fritidsutövare, eller ”amatörer och fackmän” som formuleringen löd.
Knappast någon annan vetenskapsgren har ett sådant behov av och sådana
förutsättningar för ett gott samarbete mellan amatörer och fackmän som just
ornitologien. Varje person som känner igen de fåglar han ser omkring sig eller
43
BirdLife Sverige, Fågelrapportering. http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/forskning/fagelrapportering/ Hämtad: 2018-06-10.
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de fågelröster som höras, kan göra fynd och upptäckter av stort värde. Ju fler
som känna igen de fåglar som möta i skogen, på ängen eller vid stranden, desto
rikare hopas det material varigenom vi kunna avlocka naturen dess hemligheter. Denna lust sträva vi alla mer eller mindre medvetet att tillfredsställa, och
fågelstudiet erbjuder härvidlag de bästa möjligheter till ett förenande av forskning och nöje (Från anmälan om Sveriges Ornitologiska Förening, som en
egen förening i Vår Fågelvärld 1945).

Fågelstudiet framställs här som en möjlighet att förena forskning och nöje. I
citatet ovan beskrivs också grundförutsättningarna för den epistemiska gemenskap som under 1900-talet växer fram kring fågelstudiet och där både
professionella och hobbyutövare deltar. I kapitel fem återkommer jag till detta
samarbete mellan frivilliga och amatörer.
Citatet ovan beskriver hur fackmän och amatörer, genom observationer av
fåglarnas visuella karaktärsdrag och deras läten, kan göra fynd och upptäckter
för att ”avlocka naturen dess hemligheter” (Vår Fågelvärld 1945). De frågor
som har legat i förgrunden för ornitologi som professionell vetenskaplig disciplin har förflyttats från fokus på identifiering till ett utökat utforskande av
fåglarnas beteenden, genetik och global spridning (Prior & Schaffner
2011:66). I fågelstudiet som engagerar hobbyskådare är dock fortsatt identifiering centralt parallellt med andra frågor såsom arternas spridning i tid och
rum, vilket jag återkommer till i senare kapitel.
I slutet av 1950-talet började upprop publiceras i Vår Fågelvärld i vilka medlemmarna ombads rapportera iakttagelser om specifika arter (Bengtsson
2010).44 Under dessa år utsåg föreningen en eller flera arter som skulle inventeras i hela landet vilket har kommunicerats via tidskriften Vår Fågelvärld.
Medlemmarna har således fått bidra med sina observationer. Rapporteringen
av de mest sällsynta arterna har sedan 1970-talet granskats av en Raritetskommitté på uppdrag av föreningen. Ett exempel på vad uppgifter från frivilliga
har bidragit till är publikationen Svensk fågelatlas som gavs ut 1999 på BirdLife
Sveriges förlag som ett supplement till tidskriften Vår Fågelvärld (Svensson et
al. 1999). Uppgifterna i boken bygger på uppgifter från 1000 frivilliga inventerare.
Vår Fågelvärld har, som framgår ovan, varit en viktig kommunikationskanal med nationell spridning. På 1960-talet bildades flera lokala och regionala
fågelintresseföreningar som startade egna tidskrifter. Detta skapade förutsättningar för ett liknande kunskapsutbyte, som i fallet av Vår Fågelvärld, fast i en
lokal kontext. Vid ett besök på Ottenby fågelstation och bibliotek fick jag
tillfälle att se flera av de lokala och regionala tidskrifterna, som utgör denna
44

Sedan 1969, med uppehåll 1981–1993 och fram till 2014 har föreningen uppmanat till så
kallade riksinventeringar. Sedan 2015 har riksinventeringarna ersatts av Sjöfågeltaxeringen
som fokuserar på arter som häckar i sjöar, våtmarker och längs kusterna. Den förändrade
metoden motiveras som en mer effektiv metod för att kunna jämföra resultat enligt föreningens hemsida idag, eftersom det inte fokuserar enskilda arter utan alla arter i ett område.

51

kunskapsframställning. På hylla efter hylla fanns inte bara den nationella Vår
Fågelvärld och den vetenskapligt inriktade Ornis Svecica (som getts ut sedan
1991) utan även tidskrifter som producerats inom en lokal eller regional kontext runt om i Sverige. Det nybildade Sveriges Ornitologiska Förening upprättade också ett fågelbibliotek vid vilket intresserade kunde göra avgiftsfria
lån (Vår Fågelvärld 1945). Detta bibliotek donerades senare till Sveriges Lantbruksuniversitet i Ulltuna år 2009 och omfattar ca 22 hyllmeter tidskrifter och
3000 boktitlar. Under 1900-talet växer således en infrastruktur för fågelstudier
fram där observationer, räkningar och ringmärkning står i fokus och där utövarna inte nödvändigtvis behöver vara knutna till forskningsinstitutioner utan
ägnar sig åt studierna på volontärbasis.

För fåglarnas skydd
Som tidigare nämnts bytte Sveriges Ornitologiska Förening namn 2014 till
BirdLife Sverige. Beslutet togs på föreningens årsmöte och motiverades med att
det gamla namnet konnoterade något ”svårt och expertbetonat” (Wirdheim
2014). På föreningens hemsida står det emellertid att det fortfarande används i
”officiella sammanhang”.45 Termen ornitologi och utövartermen ornitolog används idag ibland synonymt med fågelskådning, men i vissa fall även för att understryka kopplingen till det vetenskapliga sammanhanget. Det nya namnet ansågs, förutom att vara mer inkluderande, tydliggöra föreningens koppling till den
världsomspännande föreningen BirdLife International och till det internationella
fågelskyddet. Innan Sveriges Ornitologiska Förening blev en egen förening bildades, som tidigare nämnts, en riksförening för fågelintresse som en del av
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) 1939. När SOF blev en egen förening
betonades inte bara samarbetet mellan amatörer och fackmän utan även ett samarbete mellan SOF och SNF, just för att skydda fåglarna.
Föreningen vill därjämte slå vakt om den svenska fågelfaunan för att i den mån
det är möjligt hindra att den genom mänskliga åtgöranden utsättes för art- eller
individminskning. De ekonomiska intressena fara stundom hårt fram med de
ideella värden som fågellivet representerar. Föreningen vill arbeta för en större
uppskattning av dessa ideella värden och därest så erfordras göra sig till talesman för dem för ernående av rättvisare avvägning vid de intressekonflikter,
som icke kunna undvikas. I dessa frågor är ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen en given sak. (Från anmälan om SOF som en egen förening
i Vår Fågelvärld 1945).

Pressansvarig på föreningen, Niklas Aronsson, anger i en mejlkonversation att dessa officiella sammanhang syftar på föreningens kontakt med myndigheter, exempelvis när föreningen
svarar på remisser.
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Här ställs ekonomiska intressen, som kan drabba fåglarna, mot ”ideella värden” som fågellivet tillskrivs. Naturskyddsföreningen grundades 1909 samtidigt som Sverige fick en naturskyddslag och de första nationalparkerna instiftades (Sandell & Sörlin 1999:13). Det första intresset för naturskyddet måste
förstås i spåren av det framväxande industrisamhällets påtagliga påverkan på
landskap och miljöer.
I Börja skåda fågel står det att det var under 1900-talets första decennier som:
”de första egentliga fågelskådarna i vårt land [tog] sina första kliv ut i markerna” (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2010:164). Det som utmärker beskrivningen av de ”egentliga fågelskådarna” var att de precis som dagens skådare var utrustade med kikare och kameror och att de verkar ha haft ett fågelskyddsengagemang. Två personer och författarskap lyfts särskilt fram:
Bengt Berg (1885–1967) och Erik Rosenberg (1902–1971). Författarna betonar Bergs gärning för att få örnar fridlysta i Sverige och om Rosenberg skriver
de att han ”tog strid för miljön” (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2010:165).
Rosenberg författade, som tidigare framhållits, fågelboken Fåglar i Sverige som
fick stor spridning. Om honom står det också att han var en av de första i
Sverige som på 1960-talet insåg sambandet mellan minskningen av vissa fågelarter och utsläppen av gifter. Denna insikt slog igenom stort med Rachel
Carsons bok Tyst vår som kom 1962. Titeln syftar på att fåglarna tystnar i
spåren av användningen av miljögifter, såsom insektsbekämpningsmedlet
DDT. Thomas Dunlap placerar Carsons bok i en tredje våg av fågelböcker
(efter pionjärtiden och de mogna fälthandböckerna). Carsons bok är emellertid inte en fälthandbok utan en bok där fåglarna sätts in i ett ekologiskt sammanhang: en studie i miljövetenskap där effekterna av att använda miljögifter
undersöks.
Det längre citatet ovan, där ett skydd av fågelfaunan betonas, syns en medvetenhet om en begynnande konflikt mellan mänskliga handlingar, framför
allt kopplat till kommersiella intressen, och fåglarnas livsvillkor (Vår fågelvärld 1945). Insatser för fåglarnas väl och ve har emellertid också riktats mot
de egna fågelskådarpraktikerna. Att samla ägg från olika arter var en del av
fågelintresset i början av 1900-talet, men också något som fortsatte långt in
på seklet. I Ölands fåglar beskrivs fotografen och ornitologen Paul Rosenius
som ”motsägelsefull till sin natur” eftersom han engagerade sig i naturvårdsfrågor, samtidigt som han lär ”[...] ha varit oförstående för den kritik mot
insamling av fågelägg som den nya generationen av fågelskådare framförde”
(Fritz & Tyrberg 2015:354). En anledning till fridlysning av vissa platser var
således den utbredda äggsamlingen som var en lukrativ verksamhet under
1800-talet, speciellt på platser som Öland och i fjällvärlden eftersom samlare
där kunde hitta sällsynta arter. Äggsamlandet avtog en bit in på 1900-talet när
tankarna om naturskydd fått fäste bland de flesta fågelintresserade. Det pågår
dock alltjämt äggsamling, fastän i en mindre skala. I Ölands fåglar står det att
”insamling av ägg hamnade i vanrykte” och att det har lett till att även bilder
på bon kan väckta starka reaktioner (ibid:341). Dessa samlarpraktiker har
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också bidragit till att ägg inte avbildas i fågelböcker och att det således inte
längre är en av de centrala kunskaperna för fågelskådare.
På 1970-talet började miljön bli en fråga i en bredare samhällsdebatt, även
om det fanns en medvetenhet om miljöfrågor redan tidigare (Sandell & Sörlin
1999:121). Nya miljörörelser grundades och befintliga växte. Nu handlade det
inte längre bara om att skydda genom att avsätta områden, utan att skapa ett
mer övergripande ekologiskt grepp om samhällsutvecklingen. En av de föreningar som fick fler medlemmar under 1970-talet är Fältbiologerna. Sveriges
fältbiologiska ungdomsförening (SFU) bildades 1947 som ungdomssektion
till SNF. Under rekordåren på 1970-talet hade föreningen 12 000 medlemmar.
I Börja skåda fågel står det att många som startar sin ”skådarbana” i fältbiologerna senare går med i fågelföreningar (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist
2017:125). Så är också fallet med flera av de fågelskådare som jag har intervjuat och mött under fältarbete. Fältbiologerna har varit en inkörsport, men
har dock i skilda tider inneburit olika typer av miljöengagemang. Helena
Klöfver har undersökt föreningen och bland annat identifierat två fältbiologiska stilar (1999:157). Fram till i slutet av 1960-talet hade den typiska fältbiologen en stor kunskap om natur, och ofta ett specialintresse som exempelvis
ornitologi. Under tidigt 1970-tal initieras sedan den förändringsprocess som
leder till en annan typ av fältbiolog. Under slutet av 1970-talet framträder en
fältbiolog vars kunskap om naturen kombineras med kunskap om samhället
och dess sätt att fungera. Kunskapen blir således nu mer samhällsorienterad.
I olika tider har olika hot mot fåglar identifierats och engagerat fågelvänner, som ofta varit organiserade i lokala och regionala föreningar. I slutet av
1800-talet riktades kritiken mot jakt av fåglar vars fjädrar användes i dåtidens
mode. I början av 1900-talet uppmärksammandes utdikning av våtmarker och
i mitten av 1900-talet diskuterades äggsamlandets skadliga inverkan på fågelpopulationer. På 1960-talet synliggjordes miljögiftet DDT:s påverkan på fågellivet vilket märktes genom kraftigt minskade rovfågelspopulationer. Under
1970-talet riktades Sveriges Ornitologiska Förenings arbete in på förebyggande åtgärder såsom restaureringar av fågelsjöar, artskydd och att göra insatser inför skogsavverkningar. Vid denna tid bildades också en fågelskyddskommitté i föreningen. BirdLife Sverige är också en remissinstans i en rad
olika ärenden där fågellivet kan drabbas.46 1980-talet lyfts i Upplands fåglar
fram som ”naturvårdens årtionde” då många insatser gjordes för enskilda arter såsom vitryggig hackspett och havsörn (Fredriksson et al 1996:140–141).
På senare år har igenväxande jordbrukslandskap, införandet av vindkraftsparker, invasiva arter och klimatförändringar debatterats. Dessa många hot har
hanterats på skilda sätt och manat till olika åtgärder: införande av fridlysningar
Exempel från hemsidan gäller vindkraft , artskyddsbrott med mera. På BirdLife Sveriges
hemsida finns det under fliken ”Fågelskydd” olika avdelningar: jordbruk, hav och kust, våtmarker och skogen. Dessutom en flik om vindkraft om enskilda artprojekt, om artskyddsbrott
och inventeringar.
46
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och Nationalparker, restaurering av våtmarker, inventeringar, jakt på invasiva
arter, utfodring av slaktavfall till rovfåglar, utplantering av hotade arter och
att räkna fåglar inom ett avgränsat område. Insatserna ger i sin tur upphov till
specifika kontaktytor mellan människor, andra djur, ekosystem och teknologier.

Jakten på kryss
I citatet som inledde detta kapitel skrev författarna till Börja skåda fågel att det
finns många olika sätt att skåda fågel på (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist
2017:16). Att hålla koll på fåglarna i sin närmiljö och att försöka se så många
arter som möjligt nämndes som två möjliga ytterligheter. Syftet med detta
kapitel är att ringa in de olika riktningarnas och praktikernas härkomster. Hittills har jag tagit upp fågelskådningens koppling till det naturvetenskapliga utforskandet, i vilket termerna ornitologi och ornitolog har sitt ursprung och
framväxten av en epistemisk gemenskap där observationen av fåglarna är i
centrum. Jag har också beskrivit den koppling till fågelskydd som etableras
tydligt under 1900-talet. En riktning som växer fram under samma tid är samlandet av observationer av olika arter, det vill säga samlandet av ”kryss”. Här
blir så småningom kryssaren en typ av skådare som får representera detta intresse. Intresset för att samla på observationer uppstår emellertid inte ur ett
vakuum utan har tydliga kopplingar till samlandet av fågelkroppar och ägg i
kuriosakabinett och vetenskapliga serier, liksom själva kartläggandet av fåglar
i tid och rum.
När sociologen Kenneth Sheard beskriver hur den brittiska fågelskådningen
har vuxit fram menar han att en mer energisk typ av fågelskådning utvecklades ur en, till en början, mer stillsam aktivitet. Denna mer tävlingsinriktade
form av fågelskådning ska ha uppstått som en reaktion på att fågelskådningen
blivit rutinartad och kontrollerad i mitten av 1900-talet (Sheard 1999:188).
”Twitching”, som kryssandet kallas på engelska, blev vanligare på 1950-talet
i Storbritannien.47 Detta tävlande ska ha uppstått som en effekt av att intresset
för fåglar ökade genom, vilket skedde genom en rad faktorer såsom ökad fritid, inkomst, bilburet fritidsliv, naturprogram i television och radio, samt en
miljömässig medvetenhet. Genom att fler blev engagerade skedde en professionalisering av regionala klubbar och nya regler infördes. Processen kring att
till exempel rapportera observationer blev alltmer formaliserad då medlemmar uppmanades att bidra med styrkta iakttagelser.
Först kallades de som ägnade sig åt detta ”pot hunters” sedan ”tally hunters”, och efter
andra världskriget ”tick-hunters” och ”tickers”, det vill säga kryssare. Pothunting verkar ha
sitt ursprung i arkeologer som söker föremål för att tjäna pengar på. Tally syftar i sin tur på
att räkna. Termen ”twitching” ska ha myntats i mitten av 1950-talet för att beskriva det nervösa – ”twitchy”– beteendet hos den brittiska skådaren Howard Medhurst (Moss 2004:265).
47
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The growing numbers of more casual bird watching increasingly constrained
the birders to differentiate themselves from the less committed not only in
name, but in type of birding they found attractive (Sheard 1999:194).

Sheard menar alltså att den rutinartade och kontrollerade typen av fågelskådning fick vissa fågelskådare att vilja särskilja sig från dem som inte ansågs lika
dedikerade. Genom denna process ska ”kryssjakten” ha vuxit fram. Det går
inte att direkt jämföra den svenska och brittiska kontexten, men liknande förändringar har skett i båda länderna. Samma typ av fälthandböcker har dessutom använts i båda kontexterna. Även i Sverige blev kontrollen av rapportering av observationer mer formaliserad. Den nationella Raritetskommittén inrättades 1971 efter just en brittisk modell, för att bedöma huruvida påstådda
observationer kan godkännas för publicering eller ej. Kommittén består idag
av sju ledamöter som tillsätts av BirdLife Sveriges styrelse. Redan under 1960talet inrättades så kallade rapportkommittéer i lokala föreningar runt om i
landet. Vid formeringen av Club300, 1984, som idag är den näst största
rikstäckande föreningen för fågelintresse, krävdes till en början 300 kryss för
medlemskap. Detta krav kan ses som ett försök till särskiljande från andra sätt
att fågelskåda.48 Kravet på 300 kryss släpptes dock 1999. I en ledare i föreningens medlemstidskrift Roadrunner skriver dåvarande ordförande om detta:
”Några i det gamla gardet har uttryckt farhågor inför denna utveckling: en
rädsla för att föreningen blir utslätad och att anonymiteten skall breda ut sig”
(Liljefors 1999:3). Till en början var det alltså en förening där medlemmarna
kände varandra. I Börja skåda fågel beskrivs Club300 som en ”extremt mansdominerad förening”, men att utvecklingen sakta börjar vända (Sahlstrand &
Stenvång Lindqvist 2017:124). Av de drygt 3100 medlemmarna är dock fortfarande bara några få procent kvinnor (ibid.).
I Börja skåda fågel står det: ”Club300 ger ut tidskriften Roadrunner, som fokuserar på rariteter och konsten att artbestämma dessa. Samtidigt är tidskriften skådarvärldens ’Hänt i veckan’, med mycket fokus på ’dragen’ och på Skådarsveriges profiler” (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:124). Drag kallas
alltså de situationer då en ovanlig fågel upptäcks och många fågelskådare samtidigt ”drar” på fågeln, det vill säga försöker ta sig till platsen där fågeln anträffats så fort som möjligt. Jargongen som återfinns i Roadrunner finns också
i andra tidskrifter. I Upplands fåglar står det om de regionala tidskrifterna Fåglar
i Uppland och Fåglar i Stockholmstrakten, och att det i början av 1980-talet infördes ”skojfriska inlägg” (Fredriksson et al. 1996:135). Tanken med den
skämtsamma jargonen, står det, var att få mer distans till fågelskådningen och
lätta upp stämningen, då många tidskrifter hade ”en tråkig och vetenskaplig
stil under 1970-talet” (ibid.). I Roadrunner som har givits ut sedan 1993 märks

Liknande klubbar finns i andra nationella fågelskådarkontexter: Sydafrika, Storbritannien,
USA och Panama för att nämna några.
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också den terminologi och det historieberättande som är signifikant för inriktningen på samlandet på kryss. Att se en ny art för första gången ger ett
nytt kryss. Förutom drag och kryss, finns bland andra termer som ”ädelkryss”,
som innebär ett kryss för den som upptäckt fågeln i fråga, ”tomtkryss” när en
ny art upptäcks i den egna trädgården och en ”dipp”, när skådaren misslyckas
med att se eller höra fågeln i samband med ett drag. Det sker ett ständigt
reflekterande över den egna verksamheten och hur den förändras över tid,
oftast med en skojfrisk ton. Medan inventeringar av fåglar beskrevs som ”seriös” fågelskådning i Börja skåda fågel, beskrivs kryssjakt däremot i mindre allvarliga termer, och i beskrivningarna ligger fokus på att det handlar mer om
det sociala än om fåglarna.
Club300 har satt upp så kallade kryssregler som beskriver vilka omständigheter som måste gälla för att en person ska få räkna en observation som ett
kryss på sin lista. En grundläggande regel är att kryssen på Sverigelistan endast
får omfatta arter eller individer som godkänts av BirdLife Sveriges Raritetskommitté (Rk).49 Intresset för att samla på observationer av olika arter har
lett till att det kring fågelskådning har uppstått ett system av olika medier för
att sprida uppgifter om fåglar. På 1970-talet användes telefonkedjor för att
kommunicera och fågelrapporter i föreningarnas tidskrifter fick ett stort nyhetsvärde. Fågelskådaren Peter, som vi känner igen från prologen, berättar att
det gällde att känna rätt personer för att ta sig in i en sådan telefonkedja. Rapporter över observationer publicerades i efterhand i regionala och nationella
tidskrifter såsom exempelvis Calidris för Öland och Vår Fågelvärld för hela
Sverige. När de första telefonsvararna fanns på marknaden började dessa användas för att rapportera in och sprida uppgifter om ovanliga fåglar, därefter
kom personsökarna och senare applikationer i mobiltelefoner. Idag använder
Club300 en applikation till smartphones för samma ändamål. Föreningen som
har administrerat detta införde i början av 1990-talet en fågelskyddsfond då
telefonsvararsystemet – som byggde på att man ringde till ett betalnummer
för att lyssna av meddelandet som lästs in på telefonsvararen – gav stora intäkter.
En betydande del av kommunikationen mellan skådare sker idag över internet, Facebook-grupper och även den web-baserade databasen Artportalen.
Artportalen är en webbplats för att söka efter eller rapportera fynd av djur,
växter och svampar, som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag
av Naturvårdsverket, och i samarbete med olika föreningar, däribland
BirdLife Sverige. Före Facebook användes olika mejlinglistor, bland annat en
som kallades Brevduvan som Club300 låg bakom. Fågelskådarnas kommunikationsvägar har således skiftat över tid och har både format och formats av
praktikerna. I och med de digitala teknologierna går det att sprida informationen till fler människor och den personliga kontakten – att känna rätt personer – är inte längre lika viktig eller egentligen inte alls nödvändig för att få
49

Club300. ”Kryssregler”. http://kryss.club300.se/rules.asp Hämtad 2018-07-13.
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uppdateringar om sällsynta fåglar, som det var när larmen kommunicerades i
telefonlistor. Samtidigt har det jämte BirdAlarm vuxit fram informella larmlistor via gratis applikationer och meddelandetjänster som Lineband och
WhatsApp för smartphones. De har framför allt vuxit fram i lokala kontexter.
Där delas uppgifter om arter som är rariteter inom det lokala området men
kanske inte nationellt. Genom att använda en sådan teknik kan fågelskådaren
lokalisera en sällsynt fågel i tid och rum, vilket förbättrar möjligheterna till att
få observera ovanliga arter. Gavan Watson menar att observationer av fåglar
kan förstås som en valuta som delas mellan fågelskådare (2010:199). En bra
skådare är någon som kan hitta, upptäcka och kommunicera var en önskad
art uppehåller sig. Eftersom det handlar om en levande organism så är observationerna förgängliga objekt. Som ett resultat av detta har nya system för att
kommunicera dessa snabbt och effektivt vuxit fram och i Sverige har Club300
varit drivande.

Skådare då & nu
Fågelskådning har alltid skett med någon form av tekniskt stöd som påverkar
praktikernas utformning och sätten att uppleva fåglarna. Delar av utrustningen har emellertid bytts ut eller modifierats över tid. Som nämnts ovan är
det vanligt med inslag som blickar tillbaka på den egna verksamheten i
Club300s medlemstidskrift. Ett exempel är reportaget ”Skådare då och nu”
(se bild nedan) i vilket skådarens utrustning år 1976 och år 2006 porträtteras
(Aronsson 2006). Den här typen av framställning är inte ett unikt exempel i
materialet utan återkommer exempelvis under mässorna Falsterbo Bird Show
och Birdfair. Ett föredrag i Falsterbo med titeln ”varför skåda fågel?” illustrerades till exempel med bilder på en skådare som kläds på med fler och fler
prylar. I första bilden var mannen iklädd en toga och då förklarade föredragshållaren att ”de gamla grekerna hade bara sina ögon”, varpå skådaren i de sista
bilderna var belamrad med olika verktyg. I presentationer av nya fälthandböcker, på mässorna, har författarna gjort hänvisningar till böcker som de
själva har använt bakåt i tiden. I Börja skåda fågel står det att det inte var lätt ”i
början” när skådarna tog sig fram med cykel även på långa sträckor såsom
mellan Stockholm och Öland (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:175–
176). Även utrustningen förr lyfts fram som undermålig (ibid.). När fågelskådningen beskrivs på olika ställen – på mässorna och i böcker – får det ofta
karaktären av en utvecklingshistoria. Här beskrivs en utveckling från det enkla
till det mer avancerade: att det å ena sidan inte var så många prylar att hålla
reda på förr som idag, men å andra sidan, att det är enklare att skåda idag just
för att det finns fler hjälpmedel.
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Bild 1. Ett uppslag ur tidskriften Roadrunner från 2006. Figuren till vänster skildras med utrustning och kläder från 1970-talet medan figuren till höger bär kläder och den senaste utrustningen år 2006.

Reportaget ”Skådare då och nu” går att hitta bland artiklar om att räkna fågelsträck för vetenskapliga syften, om att identifiera ugglor och om ”intressanta” fågellokaler. Texten inleds med meningen: ”Från skogsnisse till modelejon med de hippaste prylarna”. På de båda bilderna i reportaget använder
fågelskådaren samma slags grundutrustning, nämligen hand- och tubkikare,
samt en fågelbok. ”Skogsnissen” representerar ett ideal från 1970-talets fågelskådning. En kniv, en anteckningsbok och en kompass, som finns i 1976 års
utrustning har försvunnit i bilden från år 2006. Det står att kniven var bra för
att öppna konservburkar med och att kompassen och anteckningsboken användes för att inventera fågelbestånd. Invid en av bilderna står det att kniven
inte längre behövs eftersom skådaren år 2006 intar sina måltider på caféer och
att kompassen såväl som anteckningsboken är överflödiga då skådaren inte
längre behöver ägna sig åt att inventera fåglar.
Invid bilden som ska skildra utrustningen 2006 står det: ”Hjälpmedlen är
så många fler idag”. Spencer Schaffner har lyft fram detta som ”the commodification of birdwatching”, alltså en kommodifiering av fågelskådning genom den stora mängd varor och tjänster som knyts till praktikerna (Schaffner
2011:112).50 I reportaget betonas skillnader i utrustningen, men mycket är

Både mässan i Falsterbo och i England startades som evenemang för att uppmärksamma
fågelskyddsfrågor, och framför allt jakten på fåglar i medelhavsregionen. Över tid har evenemangen vuxit. Intäkterna från inträdet går fortsatt till fågelskyddsarbete, men i övrigt blandas
kommers, pedagogik och underhållning. Dessa två mässor har jag således förstått som arenor
50
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också sig likt i de två bilderna. På båda sidor finns hand- och tubkikare och
fälthandböcker. Samtidigt som kikarna liknar varandra, har många av beståndsdelarna i optiken bytts ut, och ändrat form sedan 1970-talet. Dessa förändringar gör att effekten av att titta i dem blir annorlunda. Invid tubkikaren
på bilden från Roadrunner som ska skildra skådaren 1976 står det: ”Blykowan
var på den tiden synonymt med tubkikare”. Den blev en ”dundersuccé”. Samtidigt står det om dess brister: att kikarens okular var som att titta i ett ”synålsöga” och att den tog in fukt så att bilden blev suddig. Kowa började tillverka
tubkikare 1952, och användes officiellt första gången i OS i Tokyo 1964 för
att undersöka måltavlor i skytte.51 Vid tubkikaren på motsatta sidan i reportaget står det att: ”Kowas tubkikarhegemoni byttes mot Swarovski” och att
det idag råder ett ”oligopol”. Detta märktes under observationerna av fågelskådarmässan Falsterbo Bird Show där en handfull optikföretag fanns på plats
för att visa upp och sälja sina produkter.
Intill bilden 1976 står det: ”Det är inte mycket man behövde ha koll på;
första utgåvan av Alla Europas fåglar i färg, vars vadarillustrationer inte kan ha
gjort en enda människa glad.” Här lyfts alltså brister i fälthandboken fram,
och då gäller det teckningarna på vadarfåglar som benämns som undermåliga.
På bilden 2006 finns istället Fågelguiden, som under tiden för mitt fältarbete
alltså varit den fälthandbok som dominerat. Det märks i reportaget att det går
trender i vilka fälthandböcker och kikare som faktiskt används för att skåda
fåglar, och att många utövare använder liknande typ av utrustning. ”Fågelguiden, 2000-talets motsvarighet till Maos lilla röda”, står det i reportaget med
en hänvisning till tidsandan på 1970-talet. Om handkikaren 1976 står det
bland annat: ”Riktigt inne var man om man bar kikaren i en läderrem runt
mittaxeln [på kikaren]” (Aronsson 2006). Reportaget speglar också att utrustning i fågelskådning är en distinktionsmarkör som gör det möjligt för personer både utom och inom gruppen att känna igen och avgöra personers ”status” som fågelskådare (Lundquist 2014:92).
Utöver att kniven och kompassen försvunnit har delar av utrustningen förändrats på andra sätt mellan 1976 och 2006 på bilderna från reportaget i Roadrunner. I utrustningen som ska skildra år 2006 har tre digitala tekniker lagts
till, som inte fanns 1976. Det rör sig om en digitalkamera som används för att
”digiscopa” (att fotografera genom tubkikare), en MP3-spelare som används
för att kunna lagra och lyssna fågelläten, samt en mobiltelefon. Drygt tio år
efter 2006 har utrustningen kommit att förändrats ytterligare. Dagens
smartphones lagrar ofta de ljudfiler som MP3-spelaren gjorde 2006, och det
går även att ”digiscopa” med dem. Fälthandboken Fågelguiden går också att
där den tilltagande ”kommodifieringen” av fågelskådning märks genom de varor och tjänster
som kopplas till praktikerna (Schaffner 2011:112).
51 På Kowas hemsida står det: ”[o]nce discovered by birdwatchers, they gained unexpected
popularity which gradually spread throughout the world of nature observation”. Kowa Sporting Optics. “About us.” http://www.kowaproducts.com/about/about-us/ Hämtad 2018-0604
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skaffa som en applikation till smartphones. Det har också blivit vanligt att
fågelskådare skaffar digitala systemkameror. I reportaget står det att mobiltelefonen fyller en central funktion genom att den är ”BMS-utrustad”, där BMS
står för Bird Message Service. Det är ett av de olika larmsystem som har använts för att ”kryssa” fåglar och som administreras av Club300 vilket jag tog
upp ovan.
En likhet i båda bilderna är att det är en man som avbildas både 1976 och
2006. År 2017 fick Club300 sin första kvinnliga ordförande och året efter
tillträdde även BirdLife Sveriges första kvinnliga ordförande. I Börja skåda fågel
står det: ”Att männen länge dominerat så stort inom skådarvärlden har lett
till att tjejer på sina håll bildat egna grupper och nätverk, oftast inom sin regionala eller lokala fågelförening” (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist
2017:124).52 I Göteborg finns sedan många år Ladybirds, i Varberg finns Tärnan och i Jönköping Ådorna. Det nationella nätverket Rapphönan bildades 2009
av en handfull kvinnor, bland annat Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist vilka också författat boken Börja skåda fågel. Nätverket har som syfte att
”coacha” kvinnor som vill börja skåda och underlätta för dem att lära känna
varandra och engagera sig i lokala likväl som nationella fågelskådarföreningar.
Det formades efter en förlaga i Danmark med namnet Fuglepigerne. Rapphönan började som en mejlinglista så att fågelskådande kvinnor eller de som var
intresserade av att börja skåda kunde komma i kontakt med varandra, men
har spridit sig och fått lokala grupperingar. Därtill anordnas nationella träffar
och ett av mina fältarbeten gjordes under Rapphönans ”tjejträff” i Nordvästra
Skåne. Rapphönan har vuxit under 2010-talet och definierar idag på många
sätt det ökade intresset för fågelskådning som dominerar i de mediala framställningarna av hobbyn. Frågan om den ojämna könsfördelningen har dock
varit på dagordningen även tidigare.
I början av 1990-talet hade BirdLife Sverige, dåvarande SOF, en kampanj
som kallades ”Tjej-SOF” vilken initierats efter ett möte mellan norska och
svenska fågelintresserade kvinnor (Fredriksson et al 1996:171). Detta initiativ
syftade till att förändra attityder hos både manliga och kvinnliga ornitologer.
En åtgärd skulle vara att stärka självförtroendet hos kvinnorna genom kurser.
I Upplands fåglar skriver författarna om detta initiativ och citerar en kvinnlig
fågelskådare som beskriver att kvinnor behandlas ”som luft” vid möten med
manliga skådare. I boken ges två ”rimliga förklaringar” till varför män inte
lyssnar på kvinnor i dessa sammanhang: ”(1) många manliga skådare har en
svårköpt jargong (ofta av blygsel och/eller osäkerhet) och (2) många män tror
att tjejer inte har något att komma med i diskussioner kring fåglar i fält”
(ibid:172). Det finns också en liten teckning invid texten som behandlar dessa
frågor i boken. Teckningen har fått bildtexten: ”Kvinnligt och manligt inom
skådningen (något generaliserat!). Två världar som förtjänar att mötas” (ibid.)
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”Tjejer” är ett åldersneutralt begrepp och kan jämföras med hur termen används om tjejlopp (Lindelöf 2013).
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Teckningen föreställer en kvinnofigur med handkikare om halsen som
sträcker ut sin hand mot en liten fågel, kanske en talgoxe, som sitter på en
gren framför henne. I bakgrunden står den rad med figurer som ser ut att
föreställa män med tubkikarna riktade åt samma håll. Jag tolkar teckningen
som en illustration av föreställningen att kvinnors intressen för fåglar skiljer
sig från mäns. Att kvinnor i högre grad intresserar sig för småfåglar är en
föreställning som återkommer i materialet.
I boken Börja skåda fågel märks det att upphovsmakarna vill ge en alternativ
bild av intresset, och skildra det som något annat än en mansdominerad
sysselsättning (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:16). En teckning under
avsnittet ”Vilken skådning vill du satsa på?” föreställer vad jag uppfattar som
en man och en kvinna som sitter och äter hummer och dricker champagne
på en balkong. Jag tolkar den skildrade situationen som en romantisk dejt.
Runt paret flyger fåglar av olika form. Kvinnan verkar sitta i mannens knä
och han håller om henne med slutna ögon. Över hans huvud syns ett hjärta.
Kvinnan däremot har kikaren i ena handen och en artlista i den andra. Hennes
fokus är på fåglarna, inte på mannen. Jag förstår teckningen som en motbild
dels till bilden av att kvinnor endast skulle vara intresserade av fåglar utifrån
estetiska och vårdande motivationer, och dels till de upprepade berättelser
som jag hört i fält om män som förstör sina äktenskap genom att samla på
kryss. Etnologen Susanne Nylund Skog tar i sin studie av fågelskådares berättelser upp denna bild av den ogifta kryssaren (Nylund Skog 2018:101).
Nylund Skog belyser att fågelskådning domineras av en manlig könsordning.
Hon tar bland annat upp Phoebe Snetsinger som under en period var den
som sett flest arter i världen. Snetsinger beskrivs i litteratur som är författad
av fågelskådare och handlar om fågelskådning som en legend som lyckades
slå sig in i den mansdominerade världen. Det betonas alltså att Snetsinger är
kvinna och Nylund Skog poängterar att Snetsinger härigenom blir undantaget
som bekräftar regeln. I berättelser om andra kända skådarprofiler görs det
aldrig en poäng av att det rör sig om en man (Nylund Skog 2018:106).
Obalansen i fördelningen mellan kvinnor och män som ägnar sig åt fågelskådning har varit ett återkommande tema under tiden för fältarbetet och som
många skådare har pratat om. Däremot har andra bristande sociala symmetrier inte kommenterats i samma grad. En aspekt som dock återkommer
är en oro över att inte fler unga är engagerade i fågelskådning. Det tas även
upp i Upplands fåglar från mitten av 1990-talet. Den stora tillströmningen av
intresserade har omfattat personer i övre medelåldern och uppåt. Andra sociala asymmetrier gällande exempelvis klass och etnicitet har inte visats
samma uppmärksamhet. I andra länder där fågelskådning också är en populär
fritidsaktivitet har andra slags grupperingar och föreningar startats bland annat kopplat till sexualitet och ras/etnicitet. I Storbritannien och andra västeuropeiska länder finns Gay Birders Club. I USA, framför allt, finns det föreningar som försöker nå nya och bredare publiker att njuta av fågelskådning
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såsom The Fledging Birders Institute (FBI). Den bristande mångfalden i fågelskådning märks också i den afroamerikanska fågelskådaren J. Drew Lanhams ”9 Rules for the Black Birdwatcher”.53 En av Lanhams regler är att förbereda sig på att bli förväxlad med den (enda) andra svarta skådaren, trots att
det sker av personer som kan skilja på snarlika måsarters ruggningar i en snöstorm.

Fågelskådandets geografier
Vid en läsning av Ölands fåglar (Johnsson 2015) respektive Upplands fåglar
(Fredriksson & Tjernberg 1996), vilka båda beskriver ornitologisk aktivitet
sedan 1500- och 1600-talet, framgår att kopplingen till de naturhistoriska studierna har gjort vissa platser mer betydelsefulla i den epistemiska gemenskap
som vuxit fram. Dels är det platser som är kända för mängden av fåglar och
dels är det platser där kunskapsinstitutioner är lokaliserade. Sveriges Ornitologiska Förening var i början knuten till Stockholm och Lund, där forskningsinstitutionerna var belägna. I Ölands fåglar står det om regionalföreningen
Ölands ornitologiska förening som grundades i en studentlägenhet i Stockholm år 1971 (Jansson 2015:381). De som låg bakom starten spenderade
mycket av sin fritid på Öland, men var inte fast bosatta där. I styrelsen fanns
det således ursprungligen inte några ölänningar. Här framstår fågelskådning
som en urban aktivitet som utövas i rurala områden.
I beskrivningen av fågelskådningens historia återkommer vissa platser som
verkar ha behållit sin betydelse över tid, medan andra platser har förändrats.
Bland de kunskaper som etableras och sprids inom fågelskådningen som gemenskap, återkommer iakttagelser av att fågellivet påverkas av en stor mängd
olika faktorer som är bundna till mänsklig aktivitet och resursanvändning.
Inte minst blir det tydligt när fågelskådarna själva deltar i restaureringsprojekt.
När ornitologins historia beskrivs i boken Upplands fåglar står det även om hur
andra världskriget påverkade fågellivet i Sverige.
Det andra världskrigets utbrott i september 1939 medförde att landet fick vrida
klockan tillbaka när det gällde jordbruksmetoder och kommunikationer. De
naturliga betena måste utnyttjas hårt i självförsörjningens dagar, och man såg
kreatur trampa och böka i vasskanten vid alla våra fågelsjöar. De utförde ett
arbete som våra dagars [1990-talets] sjörestaurerare har svårt att efterlikna
(Fredriksson et al. 1996:106).

Lanham https://orionmagazine.org/article/9-rules-for-the-black-birdwatcher/ Hämtad 2016-02-29
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Krigets effekter lyfts här paradoxalt nog fram som något positivt. Genom
kriget hejdades utvecklingen av de moderna jordbruksmetoder som har kommit att påverka fågellivet i negativ bemärkning. Ett annat och delvis liknande
exempel i materialet handlar även det om hur fågellivet kan påverkas av krig.
Under ett föredrag på Falsterbo Bird Show berättade Niklas Aronsson, som
är redaktör för Vår Fågelvärld, om art-racet ”Champions of the flyway” i Israel.
I tävlingen deltar representanter från olika fågelföreningar runt om i välden.
Pengarna som samlades in skulle gå till att motverka illegal fågeljakt på Cypern. Att skåda i Israel är att skåda i krig, berättade Aronsson. De var tvungna
att lämna en plats för att militären skulle genomföra en skjutövning. Där finns
skyltar om skjutfält och naturreservat på samma plats. Ett ”absurt resultat”
av att man inte röjt minor i ett område är att den hotade arten ”nubisk nattskärra” har räddats, berättade Aronsson. Området där nattskärran håller till
har inte exploaterats eftersom människor ännu inte kan röra sig där utan att
riskera att gå på en mina. De båda exemplen visar att såväl människans idoga
brukande av marken, med hjälp av andra djur – de betande kreaturen – som
att människan inte alls är närvarande i ett område, kan gynna fåglarna.

Skådning i olika riktningar
I boken Börja skåda fågel framgår det att aktiviteterna att ”inventera” och
”kryssa” betraktas som två olika sätt att skåda (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017). Vid en första anblick är det praktiker som har mycket gemensamt. Båda handlar om att ta notis om fåglar, föra listor över dem och många
gånger rapportera observationerna vidare till andra skådare. De bakomliggande motiven för de olika aktiviteterna skiljer sig dock åt och kan relateras
till skilda, men nära sammanlänkade, kontexter som visar på olika riktningar
i dagens fågelskådning. Inventeringar görs i samarbete mellan intresseföreningar och olika kunskapsinstitutioner i miljöövervakande syfte med målsättning att öka kunskapen om fåglarnas förekomst i tid och rum. Att kryssa fåglar däremot är knutet till ett eget samlande, det vill säga till ren rekreation.
Sammantaget framträder en bild av ett fritidsintresse som rymmer ett ”förenande av forskning och nöje”, vilket betonades att ornitologin kunde bidra
till i medlemstidskriften Vår Fågelvärld från 1945. Utöver att inventera och
kryssa lyfter författarna till Börja skåda fågel fram att en del skådare främst håller koll på fåglarna i närmiljön och matar fåglar kring husknuten.
Under skådandets framväxt kan det verka som att sätten att uppmärksamma fåglar rör sig i motsägelsefulla riktningar. Den estetiska uppskattningen, i vissa fall utifrån antropomorfa tankemodeller, blandas med noggrann vetenskaplig klassificering, som har rötter i en empirisk kunskapstradition (jfr Prior & Schaffner 2011). Amatörvetenskap genom inventeringar,
som beskrevs som ”seriös” fågelskådning i Börja skåda fågel , blandas också
med tävlingsartade former såsom att kryssa fåglar.
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Ett ytterligare exempel är praktikernas (historiska) koppling till både nyttjandet av den naturliga världen genom jakt och koloniala praktiker, och till
naturskydd lokalt såväl som globalt. Det naturvetenskapliga utforskandet av
världen kan förstås som effekter av modernitetens framstegsideal. Samhällsutvecklingen under den moderna perioden har bidragit till antropocen, det vill
säga människans tidsålder (Sörlin 2018). Antropocen är benämningen på en
geologisk period som kännetecknas av att människans påverkan på jorden är så
stor att den allvarligt stört själva grundparameterna för livet, jordens balans och
återhämtningsförmåga (Lorimer 2015). Denna påverkan handlar bland annat om
förbränning av fossila bränslen, masskonsumtion och utrotande av arter. Jag har
följaktligen visat hur fågelskådning som fritidsintresse har vuxit fram mot
bakgrund av ett miljöengagemang där samhällsutvecklingens baksidor har
uppmärksammats. Detta bidrar till en rad ambivalenser som tas upp i de övriga kapitlen: att uppleva, konsumera, komma nära och samla, och på samma
gång värna om och inte störa fåglarna.
Sammanfattningsvis har jag i kapitlet visat hur sätten att uppmärksamma
fåglar, i det som under 1900-talet växer fram som en hobby, förändrats. Från
att fåglarnas kroppar har samlats med hjälp av gevär, har så kallad fältbestämning med kikare dominerat fritidsintresset under andra halvan av 1900-talet
och fram till i början av 2000-talet, då alltfler digitala tekniker börjar inlemmas
i fågelskådningen. I breda drag går det att tala om att ett gevärseende har
avlösts av ett kikarseende som under de senaste decennierna utmanas av ett
digitaliserat seende, vilket jag återknyter till i de övriga kapitlen.
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3. Affektivt arbete
När jag följde Peter till Hjälstaviken berättade han på vägen vad vi hade att
vänta där vid den aktuella tiden på året, i maj. Peter jämförde sitt besök med
hängivna fotbollsfans som går på sitt lags alla matcher trots att matcherna i
stora drag liknar varandra. ”Var årstid har sin grej”, menade han och det vill
han uppleva varje år. Peter beskrev det också som att åter känna de bekanta
dofterna, att få bekräftelse på sin förväntan och att han kan hamna i ett ”vegeterande tillstånd”, då han på ett nästan omedvetet plan registrerade fåglarna
i omgivningen. I Moore och Kosuts studie av biodling beskriver de biodlares
skötsel av bina i termer av ”affective labor” (2013:119). Termen beskriver ett
dolt arbete eller aktiviteter som omedvetet påverkar människor. Biodlarna
vistas upprepat tillsammans med bina. De måste förhandla med sin rädsla för
att bli stungna, samtidigt som de kan känna en slags berusning och entusiasm
tillsammans med bina (ibid:122). De kunde också sjunka in ett lugnat tillstånd.
Ljudet från bina, liksom doften från bikupan var viktiga komponenter i att
skapa denna stämning. Moore och Kosut menar att bina således påverkar
biodlarna och formar sinnestillstånden hos dem. Bina är inte ”bara insekter”
utan ”vibrant matter”, alltså livfull materia, i mötet med biodlarna (jfr Bennett
2010). De upprepade möten med fåglar som Peter erfarit under åren som
fågelskådare kan på liknande sätt förstås som affektivt arbete som formar sinnestillstånd och bidrar till invanda sätt att relatera till fåglarna.
I det här kapitlet undersöker jag – utifrån intervjuer och deltagande observationer – fågelskådarnas drivkrafter till att ägna sig åt intresset. Syftet är att
identifiera de affektiva logiker som fågelskådarnas motivationer bygger på.
Vilka typer av möten med fåglar strävar de efter att uppleva och återuppleva?
Vilka roller spelar fåglarna i dessa möten? Vad innebär det sociala sammanhanget för fågelskådarnas drivkrafter? Kapitlet startar i hur fågelskådarna kom
i kontakt med fågelskådning och hur de på olika sätt har motiverats att ta
intresset vidare.

Vägar in
Socialantropologen Kay Miltons studie av människors relationer till ”naturen” visar att personer som känner starkt för natur och andra organismer ofta
har blivit exponerade för dessa i barndomen (2002). Detta gäller även de som
har intervjuats i denna studie, även om exponeringen har gått till på olika sätt
och skett i skilda sammanhang. De intervjuade är i olika åldrar, har börjat
skåda vid olika tidpunkter i livet och således i olika skeden av fågelskådningens historia. Deras vägar in i fågelskådningen har följaktligen sett olika ut,
men det finns flera gemensamma aspekter. En av dessa aspekter är att många
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har släktingar som har varit intresserad antingen av ”naturen” generellt eller
av fåglar specifikt. Det kan vara en förälder, en mor- eller farförälder. Fågelskådaren Emma, som är född i början av 1990-talet och har skådat sedan de
sena tonåren, beskriver sina föräldrar som ”naturmänniskor” som brukar
fjällvandra och vara ute mycket i naturen på fritiden. Kerstin berättar också
att hon alltid varit en ”naturmänniska”. Hon är född i slutet av 1940-talet och
berättar om sin mamma som hade ett botaniskt intresse. Det var dock när
Kerstin blev pensionär som engagemanget för fåglar kom igång ordentligt.
När de intervjuade fågelskådarna berättar om hur de kom i kontakt med
fågelskådning blir det tydligt att det ofta betraktas som ett fördjupat naturintresse – ett steg vidare från ett generellt intresse som exempelvis innefattar
fjällvandring. När skådarna, både de intervjuade och de som jag mött under
fältarbetet, berättar om hur intresset tog sin början återkommer alltså skildringar om att det har funnits någon i deras närhet under barndomen som visat
dem fåglar. Jag vill inte dra några förhastade slutsatser om vad det sambandet
betyder. Även om det kan verka troligt att exponeringen i barndomen har
varit ett sätt att komma i kontakt med intresset är det samtidigt många som
inte odlar det vidare, trots att de vistats i och lärt sig om naturen som barn.
Att de intervjuade fågelskådarna tar upp detta i intervjuerna tolkar jag dock
som en förklaring som de använder för att begripliggöra sina egna motivationer i intresset.
Några av de intervjuade säger att de troligtvis inte hade vistats i naturen
om de inte hade börjat fascineras av just fåglar. Peter, till exempel, uttrycker
detta och säger att han lika gärna hade kunnat bli väldigt intresserad av något
helt annat som barn. Hannes – som är född i slutet av 1980-talet och har
skådat sedan tonåren – säger på ett liknande vis, att det inte handlar om fåglarna för honom. Istället är det sökande efter ”extraordinära upplevelser”
vilka han finner i fågelskådning, och i mötena med fåglar, som är hans drivkraft. Han tror att han skulle kunna hitta sådana upplevelser även i andra områden, inte bara hos fåglarna eller i naturen.
Med termen epifani vill Lorimer belysa självbiografiska referenser till specifika omvälvande händelser som inbegriper intensiva möten med en specifik
organism, ofta på en betydande plats (Lorimer 2015:51). Dessa referenser menar han är vanliga bland de miljövårdare han har studerat. Det handlar då om
möten med icke-mänskliga organismer som har en transformativ inverkan på
de mänskliga subjekten, och påverkar deras intressen. Epifanierna kan vara
svåra att artikulera, men kan medvetandegöras genom berättande. Skildringar
av epifanier, menar Lorimer, återkommer i litteratur författad av naturentusiaster – däremot finns de sällan i vetenskapliga artiklar. Susanne Nylund Skog
har undersökt fågelskådares berättelser och lyfter fram berättande som ett sätt
att dela levd erfarenhet, ventilera åsikter, etablera gemenskaper och göra självrepresentationer (Nylund Skog 2018:11). I denna studie analyserar jag inte
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fågelskådarnas berättelser i sig, utan betraktar istället de självbiografiska referenserna som ett sätt att nå fågelskådarnas drivkrafter. Vilka upplevelser och
mellanartsliga möten speglar de självbiografiska referenserna?
När Ann i intervjun reflekterar över hur hon kom i kontakt med fågelskådning och började intressera sig för fåglar berättar hon om en specifik händelse
som gjorde starkt intryck på henne som barn. Händelsen inträffade när hon
gick i sjätte årskurs. Hennes mamma läste en kurs i biologi på universitetet
och på några av kursens exkursioner där fåglar uppmärksammandes fick hon
följa med. Ann berättar:
Det tyckte jag var jättespännande och sedan efter den här första fågelskådningsexkursionen så var jag ute själv lite, och så hamnade jag bredvid en enbuske och så hoppade det upp en liten kungsfågel, som jag fick såhär du vet
på två meters håll – va fräckt!

Mötet med kungsfågeln kan tolkas som en epifani, som påverkade hennes
fortsatta intresse för fåglar. Ann hade kungsfågeln på ”klappavstånd”, säger
hon. Det är ett begrepp som jag har hört användas av flera skådare för att
beskriva närheten till en fågel vid en observation. Det är ett eftertraktat sätt
att se fåglarna, men inbegriper inte beröring trots att termen antyder det. En
annan fågelskådare berättar vid ett samtal i Ottenby om när han som sexåring
såg en havstrut flyga nära över honom, på en strand – en händelse som etsat
sig fast och som han tar upp som ett exempel på hur fascinationen för fåglar
startade. Här handlar det om två väldigt olika typer av arter. Kungsfågel är
den minsta fågelarten i Sverige och havstruten är en av de största måsarterna.
De båda mötena skedde dock på nära håll och gjorde ett starkt intryck de
mänskliga subjekten.
Jan har berättat att när han växte upp, under första halvan av 1950-talet,
spenderade han somrarna hos sin mormor och morfar, som bodde på landsbygden. På vintrarna bodde han med sin mamma och sin bror i mellanstor
svensk stad. Det var hos morföräldrarna som han började uppmärksamma
fåglar och han beskriver det som en ”oas” för honom som stadsbarn. Han
berättar att hans mormor hade ”en känsla för naturen”. Hon matade fåglar i
trädgården och hade en fågelbok innanför fönstret. Hans morfar fiskade och
då brukade Jan följa med.
Det hände att vi kunde få en fågel i ett nät, man rodde förbi fiskmåsparet på
piren, när vi rodde ut på sjön… Fortfarande när jag hör fiskmåsen skria på det
sättet då minns jag min barndoms fiskmåspar som alltid fanns på pirspetsen
där. Då visste man att under några veckor kunde man inte gå ut och fiska där,
med metspöet, för då hade man livat runt öronen.

Fiskmåsarnas läten idag får honom att associera till minnen av möten med
samma art tidigare i livet. Vissa gånger kan epifanin, som formar det vidare
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engagemanget för andra djur, syfta på en enskild händelse – som att observera
en art för första gången – och andra gånger kan det handla om upprepade
och årstidmässiga möten: som flyttning eller regelbundna besök på en plats
vilket påminner om Peters besök vid Hjälstaviken eller Jans minnen av fiskmåsparen vid piren.
En aspekt som flera av de intervjuade lyfter fram som förklaring till uppkomsten av deras intressen är att de som barn har vistats i miljöer som på
något vis har fått dem att uppmärksamma fåglar. Sommarställen återkommer
som sådana platser – exempelvis när Anette berättar om hur hon började intressera sig för fåglar. Initialt svarade Anette, som är född 1971, att hon inte
alls vet varifrån hennes fascination för fåglar kommer ifrån.
Jag har nog alltid varit intresserad av fåglar. Det började väldigt tidigt. Jag tror
att det sitter lite i generna kanske. Jag kommer ihåg att vi var på skolutflykter
när vi bodde kvar i Kiruna och redan då så visste jag vilka fåglar vi såg och
sådär. Många blev imponerade och undrade hur jag kunde veta. Och jag vet
faktiskt inte hur jag har lärt mig. Men jag har väl bara varit jätteintresserad –
djur- och naturintresserad över huvud taget.

Hon berättar därefter att hennes föräldrar hade en sommarstuga ”mitt ute i
skogen” och där fanns inga andra barn att umgås med eller så mycket att göra.
Hon säger att hon fick rikta sin uppmärksamhet mot det som fanns där i
omgivningen. Sommarstället ute i skogen fungerade alltså som en kontaktyta
för att upptäcka fåglar. Utöver vistelserna hos sina morföräldrar berättar Jan
att det överkomliga cykelavståndet till fågellokalen Asköviken i Västmanland
var en faktor som möjliggjorde att hans engagemang för fåglar fördjupades.
Jans lärare i mellanstadiet tog med sig hela Jans klass dit. Där berättade läraren
”vad det var för nånting” de såg och hörde. Förutom släktingar lyfter flera av
de intervjuade fram att lärare under skolgången har introducerat fåglar för
dem. När fågelskådarna har börjat uppmärksamma fåglar med ett ökat engagemang blir ofta nästa steg att delta i introducerande exkursioner i olika, både
allmänbiologiska och ornitologiska, föreningars regi. Det kan vara då de hittar
ett sammanhang där de kan fördjupa intresset genom att de träffar andra med
ett liknande engagemang. Susanne, som är född 1948, sökte sig till exkursionsverksamheter när hon började uppmärksamma fåglar. Hon berättar att
hon alltid hade hållit på med sport utomhus då hon för drygt 15 år sedan
ådrog sig en skada som gjorde att hon inte kunde röra på sig som tidigare.
Under samma period, när hon vistades ute på ett mer stillsamt sätt, säger hon
att hon började lägga märke till fåglarna omkring sig och hon ville då ta reda
på vad det var hon såg och hörde. Hon ville alltså lära sig att känna igen och
kunna artbestämma fåglarna.
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Igenkännandets glädje
Jag vet hur dom ser ut så att säga. Men på något sätt så tittar man på dem igen
och så konstaterar man ’ja just det, den där ser ut sådär och har svart där och
det ska den ju ha’. Det är ju något slags igenkännande.

När Peter riktade tubkikaren mot flocken av gulärlor vid Hjälstaviken beskriver han ett igenkännande. Karin, en av deltagarna på resan med Rapphönan,
berättar att både fågelskådningen och hennes botaniska intresse ger henne en
form av ”igenkännandets glädje”. Hon har ägnat sig aktivt åt fågelskådning
sedan drygt tio år tillbaka och som relativt nybliven pensionär är hon ofta ute
både på egen hand och tillsammans med den lokala avdelningen för nätverket
Rapphönan i den mellanstora svenska stad som hon bor i. Medan hon även
tidigare hade ett naturintresse var det framför allt växter som intresserade
henne då. Hon följde dock med sin nu framlidne make på fågelskådning när
hon var ung. Maken blev en ”inbiten fågelskådare” medan Karin själv valde
att fokusera på blommorna. De satt stilla i jämförelse med de rörliga fåglarna
berättade Karin i en skämtsam ton.
Ett återkommande tema i materialet är att fascinationen för fåglar sätts i
relation till engagemang för andra organismer – såsom insekter, svampar och
blommor - när fågelskådarna själva beskriver varför de blev intresserade av
fåglar. Det är alltså vanligt att fågelskådning betraktas som ett intresse bland
andra naturintressen där identifiering också står i fokus. Även om inte fåglarna sitter stilla, som Karin poängterade att blommor gör, framställs de ofta
som ett fördelaktigt fokus eftersom det finns ett behändigt antal arter att lära
sig till skillnad från till exempel skalbaggar (jfr Lorimer 2015:53). I Sverige
finns det 4 400 kända arter av skalbaggar medan det finns omkring 250 regelbundet häckande arter (Ulfstrand 2015).54 Att ha fåglar som fritidsintresse kan
därmed förstås som ett hanterligt pedagogiskt projekt. Totalt ska strax över
500 arter ha påträffats sedan man började föra nationell statistik över fåglar.
De av arterna som inte häckar är alltså sådana som antingen dyker upp med
jämna mellanrum eller som endast setts en eller ett par gånger, det vill säga
rariteter för i Sverige. Även andra organismer förekommer i ett begränsat antal arter, exempelvis humlor, som det finns 40 dokumenterade arter av i Sverige. Fåglar har emellertid det som Jamie Lorimer benämner ekologisk karisma vilket gör dem förhållandevis lätta att urskilja.55
Uppgifterna om skalbaggarnas antal har jag hämtat från Sveriges Entomologiska förening.
http://www.sef.nu/guide-till-insektsgrupperna/egentliga-insekter-insecta/coleoptera-skalbaggar/ Hämtad 2018-08-30
55
Att relatera fågelskådning till engagemang för blommor eller skalbaggar berättar något om
hur fåglarna förväntas uppmärksammas. Det handlar inte om att exempelvis ägna sitt fokus
åt en eller några specifika arter och fördjupa sig i deras beteenden eller ekologier, utan det
verkar snarare handla om att få en kunskap om hur arterna som kan träffas på inom ett avgränsat område kan identifieras.
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På väg mot första stoppet på resan i Skälderviken pratade Susanne, Erja
och Camilla om att ha fågelskådning som intresse. En av förtjänsterna med
att skåda fågel, som de enades om, är att de kan utöva intresset var som helst.
Det går att skåda fåglar på väg till jobbet, på lunchrasten, vid frukostbordet
med utsikt över fågelmataren och på familjesemestern. Att fåglar finns överallt verkar vara en faktor som bidrar till att skådarna i studien har uppmärksammat dem och i förlängningen odlat ett vidare intresse. Antalet fågelarter i
världen brukar beräknas till mellan 9 800 och 11 000.56 Att antalet varierar
beror på att sätten att räkna fåglar till arter, raser och underarter skiljer sig åt
i olika taxonomier och med olika sätt att mäta vad en art är. Dessa olika taxonomier återkommer jag till i kapitel fyra. I boken Börja skåda fågel föreslår
författarna att den nyblivna skådaren ska börja att lära sig att identifiera fåglarna i den närmaste omgivningen först, för att senare besöka andra typer av
miljöer där andra arter kan påträffas (Stenvång Lindqvist & Sahlstrand
2017:46). Susanne, som började upptäcka fåglar under sina lugnare motionsturer, berättar just att hon började söka upp både platser och arter mer aktivt
när hon lärt sig fåglarna i hennes omgivning. Fåglarnas rumsliga utbredning
gör dem således relativt överskådliga: alla arter finns helt enkelt inte överallt,
även om det finns fåglar överallt.
Ekologisk karisma, som jag nämnde ovan, beskriver de anatomiska, geografiska och temporära egenskaperna hos en organism som formar hur lätt
den kan uppfattas av ett mänskligt subjekt (Lorimer 2015:41). Människans
förmåga att uppfatta andra organismer och relatera till omgivningen kallar
Lorimer för ”umwelt”. Poängen med den här etologiska förståelsen, menar
Lorimer, är att det går att se hur människokroppens fysiologiska och fenomenologiska konfiguration medför en filtrerande funktion som ger vissa organismer ekologisk karisma (2015:41). Lorimer lyfter fram människans egenskaper som; varmblodig och (potentiell) omnivor; de flesta är tvåfotade och
mellan 1,4 och 1,9 meter långa; landlevande och dagsaktiva. Till skillnad från
många andra landlevande djur som kommunicerar med feromoner, är människan till stor del beroende av synförmågan och ger företräde åt visuell kunskap framför akustik och lukt för perception och kommunikation (vilket även
fåglar gör). Alla dessa aspekter påverkar, menar Lorimer, hur det går att ”tune
in” eller ställa in sig på olika organismer. Som redan framhållits har naturhistorikern, sedan upplysningen, och senare 1900-talets hobbyskådare utrustat sig på olika sätt för att överbrygga de begränsningar som människans

I den lista med världens alla fågelarter som BirdLife Sverige tagit fram genom sin Taxonomikommitté uppgår antalet arter till 10 857 (10 699 nu levande och 158 som dött ut efter år
1500). BirdLife Sverige. ”Officiella listan över svenska namn på världens fågelarter – januari
2018” http://birdlife.se/tk/svenska-namn-pa-varldens-faglar/ Hämtad 2018-08-30.)
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umwelt medför. Vad utrustningen gör med sätten att relatera till fåglarna undersöks mer ingående i kapitel fyra. Här vill jag belysa att fåglarnas ekologiska
karisma gör att de är förhållandevis lätta att upptäcka och uppfatta.
Lorimer använder lingvisten och psykoanalytikern Julia Kristevas term
”jouissance” för att beskriva en annan typ av kroppslig karisma än epifani
som nämndes ovan. Jouissance syftar på ”[t]he pleasure experienced in the
presence of meaning” (ibid:53). I intervjuerna har artbestämningen kommit
upp när skådarna pratar om vad de kan och vad de vill bli bättre på som
fågelskådare. Kroppslig karisma som frammanas i det mellanartsliga mötet
kan uppstå på en rad olika sätt och ett av dessa är just ”the joy of identification”, vilket liknar Karins beskrivning av igenkännandets glädje. Att identifiera
andra organismer kan med andra ord frammana känslor av intellektuell förmåga och tillfredsställelse. ”Jouissance” kan också uppstå i relation till aktiviteten att skapa och föra listor över sedda arter (jfr ibid:53).
När fågelskådare artbestämmer brukar de tala om att identifieringen sker
utifrån fågelns ”jizz”. Termen jizz kan beskrivas som en mönsterigenkänning
och en bedömning av helhetsintrycket av fågelns form och rörelser vid artbestämning (Lerner & Tunón 2012:73ff).57 Lorimer beskriver jizz som ”[…] the
unique combination of properties of an organism that allows its ready identification and differentiation from others” (2015:42). Fåglarnas jizz är kopplade
till och påverkas av deras ekologiska karisma. Stefan beskriver det som att det
”hugger till” i honom när han lyckas artbestämma fåglar på långt håll.
Om man står och spanar sträckande rovfåglar på håll, då är det kul när man
liksom känner att det hugger till, fast det är åtta kilometer bort: ’nu är det nog
inte en ormvråk ändå, som kommer här, utan det här är nog faktiskt en bivråk’.
Och så väntar man några minuter och så kommer den närmare, ’jo, jo, ja det
var det’, sånt där är kul, jag vet inte varför.

Att det ”hugger till” tolkar jag som en verbaliserad form av den affekt som
Stefan erfar vid artbestämning. Ovan skrev jag att fågelskådarna berättar om
att fåglar kommer i ett behändigt antal arter. Samtidigt är många av de intervjuade fågelskådarna överens om det aldrig går att bli fullärd som skådare. Att
det alltid går att lära sig mer, fungerar som en drivkraft. För flera verkar just
artbestämningen och att lära sig fåglarnas jizz och läten vara det som i första
hand avses när de säger att de vill lära sig mer.
Utöver att uppleva tillfredsställelsen av att identifiera fåglarnas art berättar
Peter att han gärna vill vara den som först kan artbestämma fåglar när han är
ute och skådar med vänner. Samtidigt som han beskriver det tävlingsinriktade
som ”löjligt” verkar det förstärka den kroppsliga karisman i artbestämningen.
Var termen jizz kommer ifrån är omtvistat (Nylund Skog 2018:45-46). Ett ursprung
som återkommer är att jizz kommer från den militäriska termen ”General Impression of
Size and Shape” från andra världskriget. I ornitologin ska termen ha introducerats av
Thomas Alfred Coward i boken Bird Haunts and Nature Memories (1922).
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När man är ute med gamla kompisar, då brukar man ju vara några stycken som
hänger ihop. Och några är ju mycket mer tävlingsinriktade och det blir löjligt,
fast det är kul. Man är ju latent på helspänn och så ’Det där! Vad var det?’ Och
så hör man bara ett läte helt plötsligt, så [han knäpper med fingrarna för att
illustrera hur snabbt bestämningen går], så tog man den före dom andra, så
tänkte man ’yes!’ liksom [skratt]. Det är jättelöjligt liksom.

I citatet ovan handlar det om att vara den som först känner igen fåglarnas
läten. Stefan berättar att han alltid ”analyserar” vilka fåglar som finns i omgivningen genom att lyssna efter deras läten. Även under intervjun som ägde
rum på en uteservering i Kalmar var han uppmärksam på lätena i omgivningen.
Det är som med gråsparv och pilfink. Jag tycker det är skitkul med dom lätena
och lära mig skilja alla deras läten, att vid varje tillfälle veta om det är gråsparvar
eller pilfinkar, för de är också svåra att skilja ibland. Nu är det gråsparv här.

Det blir alltså som en utmaning för honom att registrera lätena i omgivningen
för att identifiera fåglarnas art antingen genom deras jizz eller deras läten. Jag
har tolkat detta som att det frammanar kroppslig karisma hos fågelskådarna i
mötet med fåglarna. En framgångsrik artbestämning menar jag således ger en
tillfredsställelse – en njutning som erfars i närvaro av mening – i mötet med
fåglarna. Detta upplevs individuellt, men verkar kunna förstärkas när identifieringen delas i en social kontext.

Artbestämningens innebörder
Förutom den rena tillfredsställelsen av att lyckas identifiera olika arter i omgivningen, knyts förmågan också till idéer om att kunskap om arternas namn
bidrar till fåglarnas skydd. När Eleonor berättar om vad som fick henne att
fastna för fågelskådning säger hon att hon tidigare har haft ett miljöengagemang och att fågelskådandet för henne hänger samman med det. Hon hänvisar till författaren Kerstin Ekman som har skrivit att man bara bryr sig om
det som man kan sätta namn på. I Se blomman citerar Kerstin Ekman, och
idéhistorikern Gunnar Eriksson, Linné: ”Förlorar du tingens namn så förlorar
du också kunskapen om dem” (Ekman & Eriksson 2011:16). Enligt denna
logik bryr sig ingen om en hotad arts vara eller icke vara om ingen känner till
dess namn. Ett namn erkänner således en existens. Att sätta namn på och
känna igen arter kan således också betraktas som en form av maktutövning,
som både kan negligera och erkänna livsformer.
Gavan Watson har uppmärksammat detta i en artikel om fågelarten ringnäbbad mås i Toronto (2013). Watson beskriver arten som en ”kulturell blind
fläck”. Ringnäbbade måsar har funnits på platsen där Toronto växte fram
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som stad, och har lyckats anpassa sig till den urbana miljön där dieten till stor
del består av matrester som människan lämnar efter sig. Watson menar att
ringnäbbade måsar försvinner för Toronto-borna när de benämner dem med
den generella termen ”fiskmåsar”.58 Vad vi kallar andra organismer menar han
ger en indikation om vår relation till dem. I fallet med den ringnäbbade måsen
har deras urbana närvaro och vardaglighet lett till en relation som inte erkänns, då arterna ringnäbbad mås och gråtrut klumpas ihop som fiskmås (sea
gull), trots att de existerar i människors närhet på en vardagsbasis (ibid:3334). Alltför generaliserande eller stereotypa referenser stödjer, menar Watson,
antropocentriska ideal där naturen förväntas vara tillgängliga för oss på människans villkor – foglig och samtidigt spektakulär. Watson beskriver alltså processen när arter klumpas ihop till mer generella kategorier. I fågelskådning
märks dock snarare ett ökat särskiljande av olika arter och raser av trutar,
vilket är ett resonemang som jag återkommer till i kapitel fyra.
Larm om att människan tappar kontakten med naturen bygger ofta på mätningar av artbestämningskunskap.59 Denna nedgående kunskap skildras till
och med i termer av ”art-analfabetism”.60 Detta kan också relateras till att
artbestämningskunskaper brukar beskrivas som ett språk för att förstå ekologiska sammanhang (se Magntorn & Magntorn 2004). Detta sätt att förstå artbestämning har också återkommande kommit upp i det studerade fältet. Under Falsterbo Bird Show 2013 hölls ”cyber-SM i fågelskådning” under en av
kvällarna. Finalisterna hade kvalificerat sig till finalen genom att under ett års
tid delta i en tävling på webbplatsen ”cybird.se”. Färdigheten som testades i
det svenska mästerskapet i fågelskådning var artbestämning på tid.61 På hemsidan för Cybird står det att det är en ”icke kommersiell dataspels-site” som
bygger på en databas med bilder och ljudinspelningar av fåglar.62 Målet med
Cybirds verksamhet beskrivs vara ”att öka intresset för fåglar, naturen och
miljöfrågor i samhället” genom kunskaper i artbestämning.
Genom att lära sig att artbestämma fåglar tror vi att man kommer närmare
naturen och därmed lär sig värdesätta naturen och dess mångfald. Vi tror att

Arten heter ”ring-billed gull” på engelska och ”larus delawarensis” på latin.
Ett exempel på detta är en brittisk studie som publicerades i Science år 2002 fick barn i
åldrarna 4–11 år identifiera arter på djur och växter på tio kort och lika många som förställde
olika Pokémon-figurer (Balmford et al. 2002). Resultatet från studien visade att barnen kände
igen och kunde namnge fler Pokémon-figurer än växter och djur.
60 Verksamhetsledaren för ”Natursnokarna”, Naturskyddsföreningen barn-och ungdomsverksamhet, Eva Lindberg säger i en intervju på föreningens hemsida att det råder ”art-analfabetism” hos både vuxna och barn idag (Naturskyddsföreningen. https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/kronprinsessan-tog-medalj-i-artkunskap Hämtad 2018-07-13)
58
59

Under själva finalen satt de tävlande framför bildskärmar där fotografier av fåglar visades ett kort ögonblick. Därefter fick de fylla i vilken art de trodde att det rörde sig om.
Finalen sponsrades av optikföretaget Swarovski och vinsten var en kikare.
62 Cybird.se. http://www.cybird.se/langsel.php Hämtad 2018-08-30
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grunden för ett ekologiskt samhälle är att vi människor lär oss mer om djur
och växter.63

Här görs alltså en klar koppling mellan ett hållbart samhälle och kunskap i
artbestämning. I relation till fågelskådning, och andra intressen för växter och
djur, har Schaffner uppmärksammat en spänning (2011). För trots att fågelskådare kan vara skickliga artbestämmare behöver det inte betyda att de blir
aktiva miljövårdare eller gör konkreta insatser för att förbättra för fåglarna. I
mitt material tas bil- och flygresor, samt att potentiellt kunna störa fåglar i fält
upp som saker som kan vara direkt skadliga för fåglarna på både lång och kort
sikt.64 Schaffner menar att en vanlig uppfattning är att artbestämningskunskaper är ett viktigt steg för att bli en miljövårdare (ibid:3). Fälthandböcker
och hur fåglar representeras i dessa bygger på och bidrar ”kikarseendet” (binocular vision) som är ”[...] a taxonomic, focused way of seeing and thinking
about individual parts of ’nature’ as disconnected from one another and from
humans” (ibid.). Det är alltså ingen garanti att bli miljömedveten bara genom
att lära sig att artbestämma, menar Schaffner, och dessutom gör upplägget i
fälthandböcker att fåglarna skiljs ut från sina ekologiska sammanhang.

Bättre en fågel i handen
Som tidigare nämnts har flera skådare berättat om att nära möten med fåglar
väckt deras intresse för dem. Även aktiviteten ringmärkning, som innefattar
en närhet till och beröring av fåglarna, lyfts fram på ett liknande sätt. I intervjuerna återkommer nämligen ringmärkning som en aktivitet som har format
många av skådarnas engagemang för fåglar. I Sverige finns det omkring 20
ringmärkningsstationer vars verksamheter i första hand drivs genom volontärarbete. Ottenby fågelstation har ringmärkare och ringmärkningsassistenter
som arbetar på stationen under kortare perioder eller hela ringmärkningssäsonger. Personalen arbetar då mot ett ”symboliskt ekonomiskt bidrag” men
bor gratis.65 Några av de intervjuade har arbetat på fågelstationer hela säsonger under flera år, medan andra har ringmärkt under kortare perioder på
fritiden. Ringmärkning går i regel till så att nät spänns upp på platser där flyttande fåglar antas rasta under flyttningen. Ringmärkarna tar sedan ur fåglarna
ur näten, mäter och väger dem och sätter på en ring kring fågelns ben. Då
noteras uppgifter om vilken art det rör sig om, samt fågelns kön och ålder om
det är möjligt, innan de släpps ut igen och kan fullfölja sin flyttning.

63

Ibid.

Denna diskussion fördjupas i avhandlingens sjätte kapitel.
Ottenby Fågelstation. http://birdlife.se/ottenbyfagelstation/om-oss/jobba-hos-oss/
Hämtad: 2018-08-30
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Både Eleonor och Sebastian berättade att de tidigt ville testa på ringmärkning när de började intressera sig för fåglar. En av de första exkursionerna
som Eleonor deltog i var på Landsort i Stockholms skärgård. Då blev gruppen guidad på fågelstationen där och sedan dess har hon velat pröva ringmärkning själv. Hon lockas av att få se fåglarna på nära håll och att få hålla
dem i handen, säger hon. Eleonor följde med på en resa i Rapphönans regi
till ön Nidingen över en helg. Under vistelsen fick hon vara med och släppa
fåglarna som precis hade ringmärkts. ”Det var så läckert att jag blev helt rörd”,
berättar hon. Även tidigt i Sebastians fågelintresse följde han med den lokala
fågelklubben på en exkursion till ön Häradsskär i Gryts skärgård i Östergötland. De åkte dit för att skåda fåglar men fick också testa på att ringmärka
vilket han fastnade för. Sebastian säger att det handlar om närheten som han
då får till fåglarna och kontrasterar det mot hur han ser fåglarna i vanliga fall
under fågelskådning. ”Att se dem och hålla dem i handen såhär – det blir en
helt annan dimension än att se dem med kikarna, 400 meter bort”.
I Ottenby händer det att personalen visar fåglar som har fastnat i näten
och ringmärkts. Det gäller de lite ovanligare arterna. När jag gjorde en observation på fågelstationen hade en stenfalk, en liten rovfågelsart, fastnat i nätet.
I observationsanteckningarna har jag skrivit att det blev en upprymd stämning
inne i ”ringmärkningslabbet”, alltså i det rum där själva ringmärkningen utförs. Jag förstod att stenfalk inte var en art som de brukar ringmärka. Personalen fotograferade stenfalken ordentligt i ett utrymme av fågelstationen som
var förberett för detta avseende. Den dokumenterades också utomhus. Ringmärkarna tog också fram sina smartphones och egna kameror. Samtidigt hade
en ur personalen cyklat till den plats på Ölands Södra udde där flest skådare
befinner sig och meddelat att en stenfalk strax skulle visas upp vid stängslet
till fågelstationen. Snart samlades en grupp skådare vid staketet och väntade
på att falken skulle visas upp. Därefter kunde de beundra den på nära håll.
”Vad liten den är!” utbrast någon, ”vad fin!” sa någon annan.
Samtidigt som denna närhet fascinerar finns en ambivalens kring att fånga
fåglar i nät och hålla dem i händerna. Precis som vid biodling – där biodlarna
inte bara måste förhandla med sin rädsla för att bli stungna, utan också vara
försiktiga så att de inte skadar eller dödar bina när de tar ut ramarna ut bikupan – måste ringmärkarna vara beredda på att fåglarna trasslar in sig i näten
och kan skadas (Moore & Kosut 2013:119). Anette har ringmärkt men är kritisk till hur fåglarna hanteras. Hon berättar att hon är tveksam till att ”påverka
fåglarna för mycket i deras miljö”. Samtidigt säger hon att hon kan förstå
”värdet” av att kartlägga fåglarnas förekomst och att det kan hjälpa arterna.
Att det bidrar till en god sak blir en urskuldande inramning till den påfrestade
situation som fåglarna kan utsättas för i och med ringmärkningen. Anettes
tveksamhet är emellertid ett undantag i mitt material. Vanligare är istället Jans
inställning. När han berättar om den första gången som han deltog i ringmärkning lyfter han fram känslan av att bidra till ett större projekt.
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Sommaren [19]65 var vi fyra ungdomar som åkte ut till Torhamns fågelstation
och ringmärkte i två veckor [...] Då höll jag i en svartvit flugsnappare, en ungfågel som gjorde sin första resa mot Afrika i min hand och ringmärkte den.
Det var stort alltså. Jag hade haft lite trastungar och döda fåglar i min hand
och sådär men nu deltog man i en vetenskaplig verksamhet på något sätt, även
om den var på en väldigt basal nivå.

Han blev ”såld” på ringmärkning, som han själv beskriver det, och menar att
allteftersom åren går fördjupas fascinationen eftersom han lär sig mer och
mer. Under en observation vid Ottenby fågelstation blev det tydligt att ringmärkning är en färdighetskunskap (jfr Bohlin 2009). En av ringmärkarna på
Ottenby fågelstation berättade att det inte är något som går att läsa sig till,
utan att det är något man måste se och göra för att lära sig.
Ann har ringmärkt på olika fågelstationer sedan tonåren. Numera spenderar hon en vecka om året på ön Nidingen och ringmärkningsstationen där,
tillsammans med sin familj och vänner. För henne handlar det också om att
bidra till något större. Ann säger: ”Det är väldigt roligt att man är en del av
något. Sen ska det ju väldigt mycket till att fåglarna som jag ringmärker i mitt
liv någonsin blir kontrollerna någonstans”. Kontroller i det här avseendet
åsyftar fåglar som fastnar i nät på andra platser eller som hittas döda. En funnen fågel eller ring i Sverige ska återkopplas till Ringmärkningscentralen, som
är en avdelning på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Ann berättar att
hon har lärt sig mycket om fåglar genom att delta i arbetet på fågelstationerna.
Hon lär sig också andra aspekter av fåglarna än hon gör vid fågelskådning i
fält. I observationsanteckningarna från Ottenby fågelstation har jag skrivit att
en tjej ur personalen berättar att pilfinkar är jobbiga. Hon beskriver dem som
bråkiga, skitiga och svåra att få ur näten. Pilfinkarna tillhör inte flyttfåglarna,
utan håller till i området och på Kungsgården i Ottenby som är ett lantbruk
några kilometer från fågelstationen, och samma individ kan fastna i nätet flera
gånger. Ringmärkning innebär att skådarna kan uppmärksamma fåglar på
andra sätt än när mötet sker på avstånd och lära sig om deras temperament
eftersom de håller dem i handen.
Fågelskådarna kan ägna sig åt andra typer av projekt som också får dem
att fokusera på, relatera till och lära sig om fåglarna på specifika sätt. Stefan
säger att han har ”lärt känna” arten stenskvätta under tonåren då han arbetade
som assistent åt en forskare som gjorde en studie av arten. När Sebastian
berättar vilka arter som han tycker om tar han upp två arter som han har
studerat ingående. Sebastian har inventerat rödspovar och fjällgäss vid en fågellokal i Östergötland, och menar att han har fått en speciell relation till dessa
arter. Han har spenderat över hundra timmar bara för att titta på rödspovarna.
De är hotade och de går väldigt bra för dem här. Så att man blir ju lite stolt av
att vara en del av det här arbetet också. Och sen tycker jag att de är snygga.
Och så kul att man kan se dem på så nära håll varje gång man är här ute.
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Fjällgässen är väl lite samma sak egentligen, att de är så starkt hotade, och då
är det kul att ha jobbat med dem. De är väldigt söta fjällgässen.

Genom inventeringen har Sebastian alltså tillbringat mycket tid tillsammans
med dessa två arter på en och samma plats. Han omnämner dem i termer som
snygga och söta, vilket pekar på fåglarnas estetiska utstrålning (jfr Lorimer
2015:49). Rödspoven är en långhalsad vadarfågel där hannen får ett orangebrunt bröst under häckningen. Den beskrevs av Sebastian som snygg medan
han beskrev fjällgåsen, en liten gåsart, som söt. I det undersökta fältet har jag
kunnat identifierat olika varianter av estetisk karisma när fågelskådare relaterar till fåglar. Den ”gulliga karisman”, är en sådan, och den artikuleras i första
hand när det gäller ungar men även fullvuxna fåglar av olika, ofta små, arter.
En annan typ av estetisk karisma kallar jag istället ”praktfull karisma”. Sebastians sätt att beskriva rödspoven som ”snygg” är ett exempel på det. Sättet att
relatera till rödspoven verkar också ske med en slags ”vördnad” i relation till
att den är hotad (jfr Lorimer 2015:131).66

Fenologins gåtor och svar
Att delta i ringmärkning gör att fågelskådarna känner sig delaktiga i ett vetenskapligt projekt. Ett liknande uttryck för en sådan delaktighet märks också
när fågelskådarna berättar om att de rapporterar sina observationer på webbplatsen Artportalen. En motiverande faktor bland flera till att lägga in sina
observationer i där att kunna följa fåglarnas flyttningsmönster. Ett sätt att
relatera till (flytt)fåglarna i fält är att värdera huruvida deras förekomst på en
specifik plats är tidig (på våren) eller sen (på hösten) i förhållande till skådarnas tidigare iakttagelser. En arts förekomst på en viss plats kan således jämföras med egna erfarenheter, eller med uppgifter om fåglarnas flyttning som
inhämtats antingen genom fälthandböcker eller genom att ta del av andras
rapporteringar i Artportalen och dylikt. Kunskapen om när fåglarna anländer
och lämnar sina häckningsområden kallas vetenskapligt för fenologi, är en
term som också används av en del skådare. Fenologi innebär ”vetenskapen
om hur årstidsväxlingarna återverkar på växt- och djurlivets periodicitet”.67
När Peter berättade vilka arter vi troligen skulle påträffa i Hjälstaviken på
vägen dit, visade sig hans kunskap om fenologi. Inbjudan till träffen i Skåne
med nätverket Rapphönan lockade med ”vårsträcket”, det vill säga att fåglarna har börjat anlända på sin flytt söderifrån.
Praktfull karisma ska inte förväxlas med familjen ”praktfåglar”, där bland annat arterna
biätare och kungsfiskare är med. Dessa är förvisso arter med starka färger vars visuella egenskaper kan likanande reaktioner av välbehag hos betraktarna.
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Vårsträcket är igång och i Skåne finns det finfina rastlokaler där man aldrig
vet vad som kan dyka upp. Gravänder, skärfläckor, fiskgjusar och bruna
kärrhökar börjar återkomma från sina vinterkvarter och vi är där för att
välkomna dem (Inbjudan till Tjejträffen).

Utifrån kännedom om fenologi vet fågelskådarna vad de har att vänta – gravänder, fiskgjusar etcetera – men samtidigt är det inte totalt förutsägbart. Det
förväntade och samtidigt överraskande med fåglarnas flyttningsbeteenden utgör en grundläggande aspekt i fågelskådarnas engagemang och hur de relaterar till fåglarna. När Anne försöker sätta ord på vad det är hos just fåglar som
fascinerar henne berättar hon om att hon lockas av det ”mystiska” med fåglarnas flyttningar.
Att dom väljer att komma tillbaka till just den här holken, fast dom har varit
söder om Sahara, det är mystiskt, man känner ju att det är så på grund av årstiderna och på grund av förutsättningarna med solen och jorden och magnetfälten och det här. Så det finns massa spännande frågor när det gäller fågelflyttning och årstidsväxlingarna.

Hon säger att hon tidigt i sitt fågelintresse skrev notiser om när fåglarna anlände på våren och beskriver det som en form av fenologiska studier.
Jag visste att nu är jag inne i fjärde februari, nu kan det faktiskt snart, trots
snön, komma en sävsparv ner till vassen här. ’Förra året vid den här tiden, då
hörde jag taltrasten, eller berguven, nu ska jag gå ut och höra’, och sen efter
jul, första januarimånaden var ju ganska tråkig, men sen så började korparna
låta och så var nästa tecken sånglärkan eller tofsvipan.

Genom att följa fåglarnas flyttningsmönster – vilka bygger på hennes vardagsbetraktelser – får hon både en bekräftelse på sina förväntningar och dessutom tecken på att våren är på intåg. Det blir något som strukturerar hennes
uppfattning av tid. Det går här att tänka med historikern Reinhardt Kosellecks
begreppspar erfarenhetsrum och förväntanshorisont för att fånga hur både
det förflutna och framtiden är närvarande i nuet (jfr Jansson 2017:20). Utöver
att mäta tid med klockor och kalendrar, så är upplevelse av tid både kontextberoende och subjektiv. Här definieras erfarenhet som ”närvarande förflutet”, alltså händelser som införlivats i minnet och hämtas ur detsamma (Koselleck 2004:171f). I erfarenhet ryms också kunskaper. Begreppet förväntan
syftar på ”aktualiserad framtid” som uppstår i nuet. Medan förväntan beskrivs
som en horisont, då framtiden ännu inte kan överblickas, beskrivs erfarenhet
i termer av rum – en helhet som redan har inträffat. I Anettes sätt att relatera
till flyttfåglarna aktualiseras hennes erfarenhetsrum och förväntanshorisont,
och med nya iakttagelser kan de båda förändras.
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Kerstin berättar att för henne hör fågelintresset samman med längtan efter
sommaren. Hennes bror som inte är skådare brukar ringa till henne och ”nästan skrika” att tornseglarna har anlänt, vilket är ett tecken på sommaren är på
intåg. Att hålla reda på och glädjas åt fåglarnas ankomst är alltså inte något
unikt för inbitna fågelskådare. Under resan med rapphönan i slutet av mars
flög en ladusvala in över stranden vid Sandön i Skälderviken och blev varmt
välkomnad av deltagarna på resan, inte bara som en ny art på resan utan också
som ett vårtecken.
Precis som Ann som gjorde egna fenologiska studier berättar Jan att han
hade en pärm där han på högstadiet förde in sina fågelobservationer och skapade ett diagram över olika månader.
Jag har en pärm där jag ser att 1963, då höll man på högstadiet på med millimeterrutat papper och göra staplar och matematik och diagram. Och då ser
man hur jag har delat in det här A4-pappret i januari, februari, mars… och så
har jag en kurva som går upp till 152 arter i slutet av december. Jag kom upp i
152 arter då under hela 63. Jag förde tydligen bok.

Jan gör fortfarande på ett liknande sätt, men istället för att göra egna staplar
på rutat papper, rapporterar han sina observationer i Artportalen. Artportalen
håller på så vis ordning åt honom, berättar han. I Artportalen kan användarna
söka ut hur många arter de har sett under ett visst år, eller en viss månad inom
ett specifikt geografiskt område. Att föra listor på detta sätt får en del fågelskådare, som Jan, att agera och ta sig till olika platser. Det kan exempelvis
handla om att i början av ett år hålla utkik efter arter som senare under året
inte kommer röna mycket uppmärksamhet. Listorna, vilka finns i det bärande
mediet Artportalen, har således ordnande effekter och får sina användare att
agera. Det märks att Jan sammanlagt ser fler arter under ett år idag än vad han
gjorde på högstadiet. Han säger nämligen att han åtminstone vill se 100 arter
under vintermånaderna: ”För då måste jag ligga i, jag får inte slappa till. Då
måste man besöka olika biotoper och vara engagerad.” Han åker sällan på
långväga så kallade ”drag”, men för gärna tidsmässigt avgränsade listor då
denna aktivitet får honom att agera och ta sig till nya platser.
Fåglarnas flyttningsmönster och utbredning förändras över tid. När Peter
tittade på de vitkindade gässen i Hjälstaviken fik det honom att tänka tillbaka
på när han såg samma art som ung skådare på Öland.
Dom här vitkindade gässen [som går på strandängarna]. Dom är något man
kan fundera på. Dom har ju kommit dom senaste, säg, femton åren. Hade vi
varit här för femton år sedan hade en vitkindad gås varit värsta rariteten. Det
är egentligen en art som häckar uppe på Ishavet. Men av någon anledning har
dom liksom tyckt att ’nej men det här är ju skitbra’. Dom har ändrat sitt beteende. Det är egentligen ingen som begriper varför. Det är konstigt att dom
liksom kunde ändra sitt beteende så enormt. När jag var liten och man åkte till
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Öland på höstarna, då fanns det ju vitkindade gäss som rastade där liksom,
som kom ner från Ishavet på höstarna. Och man tyckte ’jäklar va häftigt liksom’. Den är egentligen himla fin. Men då var ju liksom det en del av en upplevelse, man liksom tänkte, på något sätt… Det kanske lite grann sitter kvar
där att… då fick man liksom en känsla av ishav och de har rest långt och kommer från kalla tundran och stannar på vägen söderut. De var liksom nästan
exotiska på det viset. Nu får man ju sparka på dem när man ska gå ner och
bada ungefär.

Beskrivningen av vitkindade gäss på Öland påminner om en epifani, ett omvälvande möte, som fortsatt påverkar hans sätt att relatera till arten i fråga,
fastän de inte är rariteter idag. Fågelfaunan förändras och fågelskådare kan
därför få vara med om en arts etablering i ett område. Jan berättar exempelvis
om när ringduvorna som tidigare varit skogslevande flyttade in i parker i Sverige på 1950- och 60-talen. Skådarna kan även vara med om det motsatta: att
arter minskar i antal eller försvinner helt. Under fågelskådarnas liv ackumuleras således erfarenheter av förändringar i fåglarnas biotoper och utbredning.

I rätt miljö
En annan ordnande princip som påverkar upplevelsen av fåglarna förutom
deras förekomst i tid, är hur och i vilken miljö som mötena sker. Hannes menar att han uppskattar många olika typer av arter, fast i olika sammanhang.
Han har ägnat sig mycket åt så kallad sträckskådning, bland annat på Nabben
som är den sydvästligaste udden i Falsterbo. Där har han räknat sträck, det
vill säga noterat passerande fåglar som en inventeringsmetod för att bidra till
statistik om fåglarnas flyttningar. I Falsterbo är det höststräcket som räknas,
som börjar redan i mitten av sommaren när vissa arter har häckat och ska
återvända till sina vinterkvarter. Hannes berättar att han fascineras av ”skickliga flygare”. Han nämner olika fågelgrupper: ”Seglare, labbar, tärnor, måsar,
falkar, svalor, ja typ allt som flyger elegant och kraftfullt – stäpphökar.” Även
här lyfts fåglarnas estetiska uttryck fram. Att han tycker om sådana fåglar säger han beror på att han har spenderat så mycket tid med att sträckskåda. Han
fascineras också av starar som flyger i flockar av tusental.
Man går ut på Nabben, bokstavligen klockan tre på morgonen, för man vet,
eller jag vet, att det kommer att komma en flock på såhär mellan två och femtusen starar precis där i gryningen innan det har blivit riktigt ljust som liksom
bara kommer sticka rakt ut över havet […] och då är det jättehäftigt med starar
för det är oftast bara jag där som kollar och man ser dem på ett sätt som… de
är häftiga annars också men det där gör någonting med upplevelsen också.
Unga starar är ganska fula liksom, utseendemässigt kan jag tycka. De är inte så
fab i alla fall. Men när de kommer i de här flockarna och bara drar ut över
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havet eller svirrar omkring där liksom. Det är väldigt positiva känslor som
kommer.

Även om Hannes tycker att de är fula eller inte så ”fab” (kort för engelskans
fabulous) och därigenom saknar estetisk karisma som individer, så frammanar
de affektiv karisma hos honom när de kommer i stora flockar och ”sticker
ut” över havet i gryningen, när han står där ensam. Detta speglar en epifani,
och är en typ av möten med fåglar som han strävar efter att uppleva när han
skådar fågel. Hur skådarna upplever fåglar beror alltså på hur de ser dem. Stefan berättar att han är mer eller mindre intresserad av olika grupper av fåglar.
Han säger att han inte tycker att gruppen ”fälthöns” är rolig. Precis som Hannes lyfte fram handlar det emellertid om hur han ser dessa fåglar.
Jag tycka att det är lite gäspigt med hägrar och ankor och sånt, men så fort de
kommer på sträck så är det jävligt häftigt. Sträckrörelser av änder, det kan till
och med liksom vara gräsänder, kan jag tycka är häftigt men det är inte så
spännande att glo på dem när de ligger och plaskar i sin häckmiljö.

Att sträckskåda beskriver många fågelskådare som en utmaning. Det är en typ
av skådning med ett spänningsmoment eftersom det kan passera många olika
typer av fåglar, bland dem även arter av det sällsyntare slaget. Anette beskriver
att artbestämning under stäckskådning är som att plocka godisbitar ur en påse.
Under sträckskådning placerar skådarna sig strategiskt på platser varifrån flyttande fåglar passerar. Nabben i Falsterbo är en sådan plats och Ölands södra
udde en annan. Detta kan medföra ett koncentrerat tillstånd hos observatören
då det i vissa fall handlar om att räkna antal fåglar av varje art som passerar
området. I andra fall sträckskådar skådarna enkom för spänningens skull, och
för att upptäcka ovanliga arter, eller stora mängder av en art.
Förutom att vissa sätt att se fåglar kan väcka mer fascination än andra ger
några av intervjupersonerna uttryck för att fåglarna också hör ihop med en
viss miljö i vilken upplevelsen blir något speciellt. Både Anette och Emma
säger att de hellre ser fåglar i deras ”rätta miljöer” än att se sällsynta arter som
har flugit fel. Båda två tar upp fjällen som den bästa miljön för mötet med
fåglar. Emma berättar att hon tycker om att fjällvandra. Hon berättar om arten rödbena som hon säger är ”på rätt plats” i fjällen, trots att de häckar även
på Öland där hon brukar skåda.
Jag vet inte riktigt varför. Men alltså, det kanske är miljön runt omkring som
gör att man tycker det är så härligt. Det är så tyst runt omkring och sen är det
bara en fågel. Här [på Öland i augusti] är det ett myller av fåglar hela tiden och
där [i fjällen] får fågeln verkligen sin plats liksom. […] Där letar man kanske
inte heller efter något ovanligt, utan där njuter man av det som det är. Här på
Öland kanske inte jag står och njuter av rödbenan för jag letar efter en
tuvsnäppa som kanske går bredvid. Men där liksom så bara njuter man av det
för vad det är och det är det som är så himla härligt.
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Emma säger att fågeln får ”sin plats” i fjällen, till skillnad mot ”myllret” på
Öland där hon håller utkik efter ovanliga fåglar som kan gå bredvid. I fjällen
är hon också ensam om fågelmötet. När Emma ser arten rödbena på Öland
framträder den på ett visst sätt och när hon ser samma art i fjällmiljö framträder den på ett annat. Anette säger att hon tycker om fjällen för att hon vill
lära sig om fåglarna och se dem i sin ”rätta miljö”. Hon vill se deras ”form,
färg och när de dansar och sjunger” och i fjällen säger hon att hon: ”får se de
där delarna liksom, när de spelar för varandra, eller hävdar revir och allt det
där”.
I Börja skåda fågel skriver författarna om att fåglar finns överallt, till och
med i storstaden och att det har setts så många som 200 arter inom tullarna i
Stockholm (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:93).68 Fågelskådning behöver inte bara omfatta ”utflykter i naturen”. Därefter står det:
Den största kontrasten mot detta är fjällvärlden. Där är antalet fåglar per
kvadratmeter litet, men arterna är desto läckrare att njuta av för den som inte
har dem inpå knuten dagligdags. I fjällvärlden kan också en rad fåglar som på
andra håll i landet enbart ses under flyttningen upplevas i sin häckningsmiljö
och i sina vackraste dräkter. Fjällpipare, lappsparv, snösparv, smalnäbbad
simsnäppa, smålom och fjällabb hör dit. Och spelande mosnäppor är en upplevelse som är värd resan bara den (ibid.).

Fjällvärlden får, som kontrast till storstaden, representera ”natur”. Detta kan
också sättas in i en bredare kulturell kontext kring att vandra, vilket är ett
sammanhang med en lång kulturhistoria (Österlund Pötsch 2013). Fjällvärlden är också ett väletablerat resmål för sublima och storslagna naturupplevelser. Katarina Saltzman lyfter fram att enskilda naturupplevelser ingår i en
genre som följer bestämda mönster kring både hur de beskrivs och vilken
rekvisita som förekommer i dem (2001:71). Fågelskådarnas skildringar av naturupplevelser bygger både på en etablerad genre, men fåglarnas roll i upplevelserna har en framträdande betydelse. När skådarna berättar om vilka fåglar
de föredrar, som de håller som sina favoriter, handlar det både om på vilka
sätt de ser dem och på fåglarnas estetiska utstrålning. Anette tycker att små
måsar och tärnor är ”väldigt vackra” och att de är fina i alla sina dräkter (alltså
sommar- och vinterdräkt, respektive dräkten hos ung- och äldre fåglar). Samtidigt framhåller hon att det är fåglar som hon upplever i ”trevliga miljöer”,
alltså i kustmiljöer.
Efter skådarhelgen med nätverket Rapphönan i Skåne tog en av deltagarna
på sig att skriva en reserapport i vilken hon återgav händelserna under helgen.
Reserapporten spreds senare till deltagarna på resan och lades upp på nätverkets hemsida. I reserapporten står det att en av helgens höjdpunkter, vilket
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många var överens om, var vistelsen på Kullaberg. Liksom många andra fågellokaler är Kullaberg och Kullens fyr också ett utflyktsmål även för andra
målgrupper. Det är en sevärdhet som förknippas med utsikterna över de omgivande dramatiska landskapen, och är ett utflyktsmål där naturen, i etnologen
Tom O’Dells ord, är ”tillgänglig och bekvämt förpackad för familjen i en rad
kulturellt förberedda scener och arenor” (1999:269). Det var dock varken fyren eller vyn i sig som lockade fågelskådarna. Samtidigt stod utsikten vid och
nedanför fyren i centrum även för vår vistelse men då var uppmärksamheten
aktivt riktad mot fåglarna. Deltagarna spanande ut över havet efter fåglar som
”sträckte” förbi, det vill säga passerade platsen flygandes, eller fåglar som låg
på vattnet.
I reserapporten fokuseras observationen av havssulor. Deltagarna kunde
”noga studera de mycket långa vingarna med sotade ’händer’ och elegant flygteknik” hos havssulan (Reserapport). Utöver detta ingående sätt att studera
fågelkropparna uppmärksammade rapportförfattaren också platsens estetiska
kvaliteter genom att likna utsikten vid en tavla av konstnären Bruno Liljefors
(1860–1939) som är känd för sina djur- och naturskildringar, och specifikt
sina målningar av fåglar.69 ”En hel del annan sjöfågel kunde vi studera och
ejdrarna låg mycket nära och fint nere i viken. Det var nästan Liljeforstavla
över ejdrarna, solbelysta och fint inramade av klippor och hav” (Reserapport).
Den beskrivna inramningen av klippor och hav pekar alltså mot att inte heller
utsikten undgick skådarna. Under fältarbetet återkommer fågelmåleriet. På
Naturbokhandeln liksom i fågelmuseet i Ottenby på Öland har jag noterat att
konstnärer, som i de flesta fall också är skådare, ställer ut och säljer sina alster,
likaså sker detta på mässorna, både i Sverige och Storbritannien. En del av
dessa konstnärer målar också bilder till fälthandböcker.70
Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt visat att fåglarna blir estetiskt
tilltalande tillsammans med den omgivande miljön och framträder som alltså
mer eller mindre karismatiska beroende på hur de betraktas.

Raritetens karisma & listans dragning
Att känna igen och artbestämma fåglarna lyftes tidigare i kapitlet fram som
något som frammanade vad Lorimer benämner kroppslig karisma genom jouissance. Detta kan också ske i förhållande till att mötet med en viss fågel kan
ge ett kryss på en lista – som i Jans årslistor vilka han började göra på rutat
papper under skoltiden och som idag finns i Artportalen. Jan berättar att han
Bruno Liljefors målade målningarna till de dioramor som omgav rummet i Biologiska museet i Stockholm där fåglarna som Gustav Kolthoff skjutit och monterat står, vilket togs upp
i kapitel 2.
70 Ett exempel är Lars Jonsson som bland annat författat och illustrerat bilderna till Fåglar i
Europa med Nordafrika och Mellanöstern (Jonsson 1993).
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gjorde blyertskryss i sin första fågelbok vid de arter han har sett. I den andra
boken fanns en ”checking list” som han kunde fylla i. När han började skåda
fåglar på 1960-talet var det dock inte vanligt i hans kretsar att prata om hur
många fågelarter de hade sett eller hur många kryss de hade, även om de gärna
ville se nya arter. Det var senare som kryssandet blev en mer samordnad praktik.
Peter, som började skåda i mitten av 1970-talet, berättar att hans intresse
för ovanliga fågelarter – det vill säga de som hamnat och upptäcks långt utanför sitt utbredningsområde – växte när han hade börjat lära sig mer om,
och kände igen, de arter som vanligtvis uppehöll sig vid eller passerade fågellokalerna i hans närhet.
Så fort man hade börjat lära sig liksom det grundläggande, så började man ju
förstå liksom att ’tänk om man kunde få se liksom en sån där’ eller ’dom där
är jätteovanliga, det vore kul att få se en sån, det har jag aldrig gjort’.

Även om Peter var som mest aktiv med att åka på, så kallade, drag under 80och 90-talen, sitter sökandet efter rariteter fortfarande kvar när han är ute och
skådar. Detta märktes då han noggrant kollade igenom flocken med gulärlor
vid Hjälstaviken för att kunna konstatera om det fanns någon citronärla bland
dem eller ej. En citronärla väcker således större uppmärksamhet när den upptäcks inom Sveriges gränser än i sitt häckningsområde i östra Europa och
Asien där den är vanligt förekommande. Peter beskrev att de vitkindade gässen i Hjälstaviken hade varit ”värsta rariteten” innan de ökade till antal i Sverige.71
De geografiskt avgränsade listorna skapar en slags antropocentriska taxonomier, alltså ordnanden som kretsar kring de mänskliga skådarnas vanor och
ordnande av tid och rum. Samtidigt som alla taxonomier är antropocentriska
i bemärkelsen av att de är uttryck för människors sätt att ordna andra organismer, avser jag här ordnanden i förhållande till att kryssa fåglar efter olika
geografiska avgränsningar, såsom den egna tomten, kommunen eller landskapet. Möten med olika fågelkroppar ordnas på så vis efter deras förekomst
i tid och rum.
Fågelskådarna i studien förhåller sig till de kryssregler som Club300 har
satt upp och som finns publicerade på föreningens hemsida.72 En av reglerna
är att arten eller individen måste ha godkänts av Raritetskommittén för att bli
Förutom rariteter som flugit utanför sitt vanliga utbredningsområde finns det rariteter som
är det i en numerär mening, genom att vara nära utrotning. Ett exempel är skedsnäppan, som
det endast fanns 100 par av för några år sedan. Arten finns i Kina och flyttar till Thailand, och
dit åker svenska fågelskådare för att observera den. Dess karisma formas utifrån genomen
ambivalent fond av exklusivitet, sårbarhet och hot. När fågelskådare reser utomlands för att
skåda fåglar, är så kallade endemiska arter, som bara finns på en viss plats, speciellt eftertraktade.
72 Club300. ”Kryssregler”. http://kryss.club300.se/rules.asp Hämtad 2018-07-13
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ett kryss på skådarens Sverigelista. Därutöver finns en generell regel som säger att kryssaren endast får räkna arten om hen kan artbestämma den själv. I
reglerna för Sverigelistan står det exempelvis att endast arter som har observerats ”på svenskt territorium får räknas”, men att ”observatörens placering
är ovidkommande”73. Fågeln måste därtill vara så kallat ”spontan”. Det innebär att den måste ha tagit sig till Sverige av egen kraft och bedömts ha gjort
så av Raritetskommittén. Förrymda burfåglar får därmed inte räknas. Det får
däremot fåglar som fötts upp i fångenskap men släppts ut för att stärka fågelartens stam och i fortsättningen lever som en ”vild” fågel.
På Club300:s hemsida ges förslag på listor som kan föras och avgränsas
geografiskt. Dessa är bland annat: Västra Palearktis-listan, Världslistan och
Regionlistorna (det vill säga, Nordamerika, Kontinentala USA, Sydamerika,
Afrika, Australien, Sydpolen, Eurasien). De bildar olika spelplaner och innanför dess gränser får fåglarna en viss betydelse som de inte får utanför dem.
De ovan angivna listorna avser stora geografiska områden. Det finns också
mindre avgränsningar såsom landskaps-, socken- och tomtlistan, vilket jag
återkommer till i nästa kapitel. När spelplanen är mindre, exempelvis en trädgård, kan det bli en utmaning att observera de vanligt förekommande arterna
i Sverige. De antropocentriska taxonomierna skapas alltså utifrån olika avgränsningar, som kretsar kring de enskilda fågelskådarnas samlande och dessutom genom jämförelser med andra fågelskådares samlande. Det förs nämligen inte bara listor över fåglar utan också över fågelskådare. På Club300:s
hemsida kan man följa vem som leder krysslistan, både totalt och årsvis. Sebastian bor i Östergötland och han för en livslista (Sverigelistan), en landskapslista och årslistor. I den lokala fågelklubben har de tävlingar, via hemsidan. Under år 2015, då jag intervjuade Sebastian, kallades tävlingen X2015
och gällde arter sedda inom Östergötlands gränser. Han säger att det blir en
”topplista” där som ”triggar” honom att gå ut och leta årskryss.
Rariteternas karisma märks tydligt under de så kallade dragen. I oktober
2016 upptäcktes en azurmes i strandkanten invid golfbanan i den öländska
byn Grönhögen. Azurmesen, en blåvit släkting till blåmesen finns vanligtvis i
ett område i Asien. Dagen efter att azurmesen hade upptäckts var hundratals
fågelskådare på plats på morgonen. När jag var där tillsammans med min
pappa var det en annan skådare som utbrast: ”Fy fan vad fin den är! Varför
är det ingen som skriker?! Och inga träd är det i vägen heller” (Fältanteckningar 2016-10-14). Mannen syftade troligtvis på att azurmesar annars vanligtvis observeras i skogsmiljöer. Fågeln befann sig alltså på en för arten ovanlig plats, i strandkanten (se bild 3), och det gick att se den med blotta ögat.
Fågeln befann sig nedanför landborgskanten på Ölands västra sida och på
kanten låg ett tiotal personer och fotograferade fågeln som tillsynes obrydd
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Ibid.
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om sin publik födosökte bland stenarna i strandkanten (se bild 2).74 Vid dragen uppstår vad som kan kallas en affektiv allians – det vill säga en delad
riktning mot liknande kulturella uttryck – utifrån en specifik konstellation av
mänskliga och icke-mänskliga aktörer (Grossberg 1997:239; Kaijser & Hyltén
Cavallius 2012; jfr Lorimer 2015:51). Den huvudsakliga riktningen sker då
mot rariteten. Dragen är en situation där skådarna både träffar bekanta och
obekanta skådare från olika håll i Sverige.

Bild 2. Azurmesen, den vita pricken på en av stenarna, fotograferas (foto: Elin Lundquist)
Bild 3. Azurmesen i strandkanten (foto: Jonas Bonnedal).

Eleonor berättar att hon inte är speciellt intresserad av rariteter eller av att
kryssa fåglar, men säger att det är lätt att dras med i stämningen under drag
eftersom alla ”är så glada åt att se fågeln”. Glädjeuttryck som det som hänvisas till ovan är vanliga. I andra sammanhang skulle det möjligen kunna verka
överdrivet. Vid drag verkar det dock förväntas vissa känslouttryck (jfr
Zackariasson 2015:46). Sociologen Arlie Hochschild använder termen ”feeling rules” för att beteckna att det i nästan alla delar av våra vardagsliv förväntas eller uppmuntras till vissa känslor (2003). Det affektiva arbetet som
sker under draget och i relation till rariteten kan alltså förstås i termer av
känsloregler. Under draget finns ett visst mått av lek: att jaga fram till fågeln
och uttrycka känslor. Detta märktes när jag följde med Susanne och Anette
till Sandasjön på Mörkö i Södermanland för att se en kaspisk pipare som var
den första av sin art att upptäckas i Sverige. Innan vi lämnade platsen föreslog Susanne att vi skulle ta en bild där vi stod med armarna korsade framför bröstet, vilket hon förklarade är en gest som signalerar att en skådare har
kryssat en fågel. Bilden lades sedan upp på Facebook där inlägget fick gillamarkeringar och grattishälsningar i kommentarerna. Glädjen och fascinationen inför rariteten förs således vidare i andra medier.
I diskussionerna, efter att azurmesen hade upptäckts på Öland, framgick det dock att alla
observatörer inte var helt nöjda med färgerna i dess dräkt. Det skulle kunna röra sig om en
hybrid mellan azurmes och blåmes, vilket i så fall innebär att den inte ger ett kryss i kryssarnas
listor.
74
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På väg till draget, några timmar tidigare, byggdes en förväntan och spänning upp i bilen. Vi fick förvisso ständigt uppdateringar om att den kaspiska
piparen var kvar på platsen genom appen Bird Alarm i Susannes telefon,
men samtidigt kunde vi inte med säkerhet veta att fågeln fortfarande skulle
vara där när vi kom fram. Även Sebastian som åkte två timmar enkel sträcka
för att se fågeln berättar att det byggdes upp en förväntan bland skådarna i
hans bil. När han var framme sprang han på grusvägen fram till den plats
varifrån piparen kunde ses. ”Jag skulle ju bara hänga in den, som man säger,
den skulle ju bara fås in”. Att hänga in fågeln innebär i detta sammanhang
att han skulle lyckas se den innan den försvann.
Samtidigt som kraften i känslorna som riktas mot rariteterna vid drag kan
verka gemensam och delad bland de människor som samlas där, är upplevelsen av rariteterna avhängig skådarnas individuella erfarenheter och förväntningar. Som jag skrev ovan berättade Eleonor att hon inte är så intresserad av
att samla på kryss, men samtidigt har hon lätt för att ryckas med vid drag.
Engagemanget under dragen kan vara förhållandevis flyktigt för en del skådare, medan det är större för andra. Ann pratar om att de har olika kategorier
på ”kryssarna” i hennes gäng, och dessa kategorier betecknar hur viktigt det
är för dem att kryssa. På en fest där många av Anns fågelskådarvänner var
med agerade de olika när det kom ett larm om en raritet på kvällen. Några av
hennes vänner åkte dit direkt, några åkte tidigt morgonen efter och ytterligare
några sov ut och åkte senare på eftermiddagen. På vägen tillbaka från Mörkö
pratade Susanne och Anette om hur de upplevt draget och den kaspiska piparen. De uttryckte båda att utflykten i sig var höjdpunkten. Susanne säger att
fågelskådning generellt, men också drag, är bra sätt att upptäcka nya platser.
Eftersom varken Susanne eller Anette över huvud taget hade funderat över
arten kaspisk pipare tidigare verkar det inte ha varit en speciellt omvälvande
upplevelse att observera den. Om det däremot handlar om fågelarter som de
har velat se länge får upplevelsen av arten en större betydelse. Susanne berättar att hon länge hade velat se arten mindre sångsvan, när hon började skåda
fåglar. När hon väl fick se den beskriver hon observationen som ”fantastisk”.
De känslor som riktades mot den kaspiska piparen under draget verkade således tämligen flyktiga i jämförelse med de efterlängtade arterna.

Medel för högre syften
I BirdLifes Sveriges medlemstidning Vår Fågelvärld fanns i början av 00-talet
en seriestripp som hette ”Forskar Oskar & Bobo Kryss” som kretsade kring
karaktärerna Forskar Oskar – en vresig äldre man – som inte deltog i ”artjakten” och Bobo Kryss som inte skydde några medel för att upptäcka rariteter
och samla kryss. I en seriestripp har Bobo-Kryss varit på en soptipp för att
hitta ovanliga raser av trutar, och Forskar-Oskar vill att han ska ge sig av för
att han stinker. (Vår Fågelvärld 2003a). I en annan har Forskar-Oskars hus
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blivit ”belägrat av krysshungriga fågelskådare”, vilket har fått honom att försöka skrämma iväg fågeln som har lockat dit dem (Vår Fågelvärld 2003b).
Dessa två karaktärer, eller åtminstone variationer av dem, återkommer i
materialet som två typer av fågelskådare och fågelskådning: den äldre forskningsinriktade ornitologen och den raritetshungriga kryssaren. De representerar olika ideal, praktiker och kunskapsnivåer, liksom typer av kunskaper eller avsaknaden av dem.
Referenser till dessa olika praktiker gjordes också i reportaget ”Skådare då
och nu” i Club300:s medlemstidskrift Roadrunner som jag hänvisade till i föregående kapitel (Aronsson 2006). Bland de verktyg som enligt reportaget inte
användes 2006, men däremot hade en central roll 1976, var kompassen och
anteckningsboken. Invid bilden som skildrar utrustningen på 1970-talet står
det: ”Kompass och anteckningsbok – skådning fick inte bara vara kul, det
skulle inventeras också!”. Bilderna och den tillhörande texten speglar polariseringen mellan det å ena sidan det fågelskyddsinriktade och vetenskapliga,
och å andra sidan tävlingsbetonade sammanhanget. Uppfattningen att fågelskådningen ”inte bara fick vara kul” förr, kommer fram i intervjun med Peter
då han berättar om när han började intressera sig för sällsynta fågelarter på
1970-talet. Han nämner sitt första ”drag” som han gjorde tillsammans med
sina vänner. Det var en rosenstare som upptäckts i grannstaden.
Vi fick se den där rosenstaren och vi var ju supernöjda och så när vi kom hem,
då blev vi mer eller mindre utskällda av de äldre fågelskådarna. Det där var
fullständigt förkastligt, sådär betedde man sig inte, det där var helt fel. Det var
jättemärkligt. ’Ni skämmer ut oss fågelskådare’ och sånt där liksom. Vi förstod
inte alls det där. För vi var ju intresserade av fåglar, varför skulle vi inte åka och
titta på en sån?

Peter menar att han fick lära sig av den äldre generationen fågelskådare att det
inte var intressant att titta på sällsynta fåglar. Han upplevde att fågelskådande
skulle var en metod eller ett medel för ett högre syfte. Fågelskådande skulle
bidra till miljö- och naturvård. ”Det var ett sätt att liksom hålla ordning på
naturen, och försvara och värna naturen mot exploatering”. Han upplever att
det alltid skulle finnas ett syfte med att skåda fåglar.
Man kunde inte gå ut och titta på fåglar och bara tycka det var mysigt, utan det
måste alltid finnas med något slags syfte, det skulle ringmärkas, eller räknas
eller inventeras eller karteras, man skulle alltid på något sätt kunna, som jag
uppfattade det, ursäkta att man tittade på fåglar.

Att fascineras av rariteter mötte alltså motstånd. Peter menar att det var en
generationsfråga och att det var de äldre fågelskådarna som misstyckte. Den
äldre generationen fågelskådare var i högre utsträckning, än Peters generation,
knuten till forskarvärlden. Som jag nämnde i kapitel 2 kan det tolkas som att
90

de representerade ett rutinartat och reglerat sätt att skåda fåglar som en yngre
generation fågelskådare ville differentiera sig ifrån (jfr Sheard 1999:188).
Miljöengagemanget var emellertid, som vi tidigare sett, centralt i ungdomsföreningen Fältbiologerna vid samma tid. Föreningen var vägen in i fågelintresset för många skådare, speciellt för dem som började skåda på 1960- och
1970-talen. Ann var aktiv i Fältbiologerna samtidigt som Peter började intressera sig för rariteter. Att åka på drag för att se sällsynta fåglar var ingen självklarhet för henne, och hon sätter ord på detta på ett liknande sätt som Peter.
Vi var lite emot det. Vi skulle liksom inte dra. Utan vi skulle inventera. Så vi
hörde ju om de här ovanliga fåglarna som var på Getterön, men vi åkte ju inte
dit. Vi skulle inventera våra undersökningsområden.

Hon menar att det fanns en ”Fältbiologi-anda”: en gemenskap utifrån engagemanget i miljöfrågor. Hennes intresse för att ”jaga arter”, som hon uttrycker det själv, kom senare. Ann och Peter uttrycker således att de upplevde
att det existerade tydliga ramar för hur fågelskådningen skulle gå till. Sätten
att vara ute och att lära sig om fåglar hade således olika motiv. Även om Peter
också tyckte att miljöfrågorna var viktiga så framträdde med tiden andra drivkrafter.
Jag tyckte bara det var roligt att kolla på fåglar och sen så kunde man litegrann,
konstigt nog, bli någon, man kunde bli lite halvkänd för att… ’han är så himla
duktig, han vet precis hur den där låter’ och så där, på något sätt. Och där
någonstans så dök det här upp med… ett litet intresse för sällsynta fåglar.

I början av 1980-talet, var det förhållandevis få som var intresserade av rariteter säger Peter. Han kände de flesta som han träffade på drag och som nästan uteslutande var män. Han kunde ”bli någon” i gruppen. Att kryssa fåglar
menar både Peter och Ann, blev mer accepterat under 1980-talet. Club300
blev ett alternativ, där fokus låg helt på att upptäcka rariteter. När Stefan pratar om förändring i fågelskådning idag menar han att kryssandet avtar, samtidigt är han reflexiv och säger att han inte vet om det endast gäller hans
närmsta umgänge eller om det är en förändring som gäller fågelskådning i
stort. Han och hans vänner var aktiva kryssare under 1990-talet, men har
andra drivkrafter idag som kan kopplas till hobbyforskning.

En bra fältornitolog
Samtidigt som intresset för rariteter så småningom accepterades fortsätter
kryssaren att vara en ambivalent kategori. Detta verkar dels ha att göra med
miljöaspekten och att färdas långa sträckor i bil för att se en raritet, och dels
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verkar det handla om hur kryssaren uppmärksammar fåglar. Genom informationsteknologierna – såsom larm och Artportalen – kan fler få uppgifter om
sällsynta fåglar. I Club300:s kryssregler står det att kryssaren ska kunna artbestämma fågeln själv för att få kryssa den. Peter som inte längre åker på drag
hävdar emellertid att många som kryssar idag inte har tillräckligt med artbestämningskunskap för att egentligen kunna ”räkna” krysset. Han menar att
”spelreglerna” således är förändrade och att samlandet på kryss därför inte
intresserar honom längre. Förr tyckte Peter om tävlingsmomentet i kryssandet men han berättar att han numera varken har tid eller lust att åka kors och
tvärs i Sverige för att se nya arter:
Det enda du behöver är ju att ha gott om tid och ett bra bensinkonto, och sen
så åker man dit. Det blir ju nån slags bilbingo av det hela tillslut. Och jag säger
inte att det är fel, men jag säger att det liksom: det är inte roligt. Jag skulle inte
vilja hålla på så.

För den så kallade ”ädelkrysslistan”, som han fortfarande är intresserad av, är
det emellertid annorlunda. Det innebär att kryssaren upptäcker arten själv.
Han åker därför ut i Stockholms skärgård tillsammans med vänner för att leta
efter rariteter som kan ha kommit österifrån.
Stefan säger också att han inte är intresserad av att bara kryssa arter. Han
berättar att han vill ”lära känna fåglarna” och att det handlar om att få en
känsla för fågeln och dess ”jizz”. Under resor utomlands kan han känna en
frustration över att han inte har hunnit lära känna fåglarna – arterna – tillräckligt bra. Det kan handla om att lära sig fåglarnas lätesrepertoarer och utseende.
Han har då spenderat för lite tid med dem, menar han. ”För kryssaren är det
enkelt – ’där har jag den’”, säger han och syftar på nidbilden av kryssaren som
bara behöver skymta fågeln hastigt för att bli nöjd, och således saknar både
tålamod och kunskap om fågeln. När Stefan åker utomlands för att för att
skåda är han inte intresserad av att komma hem med en lång ”artlista”. Han
tar med sig en ”frågeställning” som han vill söka svar på. Det kan ha att göra
med att skilja på olika raser av en art. Det kan exempelvis handla om att spela
in gulärlors läten i Ryssland för att jämföra dem med gulärlor i Sverige och på
så vis försöka utröna deras släktskap genom lätena. Stefan kallar sig hobbyforskare. “Jag tycker det är kul att försöka vara med och lägga systematiken,
fast jag bara göra det på en hobbynivå”, berättar han.
När Sebastian åkte för att den kaspiska piparen på Mörkö berättade, som
jag nämnde ovan, att arten skulle ”hängas in” och bli ett kryss. När det väl var
gjort ville han dock studera fågeln ordentligt.
Att liksom titta ”hur beter den sig? Hur ser den egentligen ut? Vad har den för
olika karaktärer förutom det här liksom orange bröstet då?” Att man liksom
studerar den mer än att bara tittar på den och ”check, ja då är jag nöjd så”. Det
är något jag har känt mer och mer, så var det väldigt lite i början. Då var det
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väldigt mycket fokus på att: ”Ja, jag ska se en art. Ok den ser ut sådär. Ja ok
bra då går vi vidare till nästa art”. Det är något som har kommit mer och mer
den senaste tiden att faktiskt titta på hur de beter sig och liksom andra karaktärer som kanske inte är så uppenbara, men som kan vara väldigt bra att kunna
i en svårare situation eller i en annan situation när det finns förväxlingsrisker
med andra arter. Det är väl lite mer jakten på att bli en bra fältornitolog; bra
på att upptäcka arter.

I början gick han vidare från art till art. Nu vill han istället bli en bättre ”fältornitolog” och kunna upptäcka sällsynta arter själv. Vid tiden för intervjun
hade han nyligen läst naturskildraren och fågelskådaren Kenn Kaufmans
självbiografiska bok Kingbird Highway (2004). Den handlar om Kaufmans
”stora år” (Big Year) 1973 i USA vilket innebär att fågelskådaren ger sig iväg
för att se så många arter som möjligt under ett år. Kaufman liftade omkring
med endast 1000 dollar i fickan under ett år.
Den blev jag väldigt inspirerad av. Han säger att vid slutet av året så tröttnade
han på det här själva kryssandet liksom och han la mycket mer vikt vid att lära
känna arterna. Så att den blev jag väldigt inspirerad av.

Att bli en god fältornitolog verkar således handla om att ”lära känna arter”
och kunna upptäcka arter själv.
Att åka på drag har emellertid alltså också kritiserats eftersom det sker bilburet, vilket inte är i linje med det miljöengagemang som skådare förväntas
ha. Club300 har därmed infört ”dragrätten”, det vill säga en avgift för bensinen som förbrukas, som betalas till föreningen och som ska gå till fågelskydd.75 Micro-Birding, tomtskådning och så kallade ”eko-drag”, som sker
med cykel som färdmedel, kan dock ses som reaktioner mot det ”nationella”
draget. Anette som förvisso tyckte att det var roligt att se den kaspiska piparen
menar samtidigt att hon egentligen föredrar att se fåglarna i sin ”rätta miljö”:
Jag vill se fåglarna i sin rätta miljö istället för att titta på arter som har flugit
180 grader fel och hamnar på… man tycker bara synd om dem. [skratt] Man
vet att det inte kommer gå bra för dem, eller förmodligen inte och det känns
lite sådär.

En fågel kan vara en ”megararris”, men den kan samtidigt också betraktas
som ”felflugen”. Anette tänker således på fågelns välfärd. Rariteterna kan i
bland vara märkbart utmattade efter en lång flygning, och flera av dem stryker
med. Samtidigt som azurmesen befann sig på sydvästra Öland, upptäcktes en
brunsångare – också den en raritet – på östra sidan av ön. Enligt fågelskådare

Club 300. ”Betala in medlemsavgift och dragrätt för 2015!” http://club300.se/News/Default.aspx?nID=2510 Hämtad 2018-07-13
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på plats betedde den sig märkligt och medan fågelskådarna stod och tittade
på den dödades den av en talgoxe.

I handen, på sträck, i fjällen, på drag…
I det här kapitlet har jag undersökt fågelskådning som en typ av ”affektivt
arbete” (jfr Moore & Kosut 2013:119). Fågelskådarna ställer in sig på fåglar
genom att lära sig att känna igen och urskilja olika fågelarter och deras läten.
De fokuserar koncentrerat på omgivningen, och fåglarna i densamma, för att
kunna bestämma både en prick på himlen och det som prasslar till i en buske
intill. Artbestämningen frammanar kroppslig karisma och specifikt jouissance
– ”the pleasure experienced in the presence of meaning” – vilket genererar
känslor av intellektuell tillfredsställelse (Lorimer 2015:52) .
I kapitlet har några affektiva logiker identifierats. Dessa visar att fågelkroppar framträder som mer eller mindre intressanta beroende på hur mötena
med dem går till. Skådningen sker till stor del på avstånd från de betraktade
fåglarna, som förvisso kan framstå som nära i kikarbilden. Samtidigt utgör
faktisk närhet och beröring (eller begäret efter närhet och beröring) genom
ringmärkning en typ av omvälvande möten som påverkat det fortsatta engagemanget hos flera av fågelskådarna i studien. Flera av de som ringmärker
attraheras också av att de deltar i ett vetenskapligt projekt. Att följa fåglarnas
flyttningsbeteenden och de årstidsmässiga rytmerna är också en typ av affektivt arbete. Det förväntade, och kanske också efterlängtade, och samtidigt
oförutsägbara med fåglarnas flyttningar är grundläggande här. Att följa och ta
lärdom om fenologin blir ett sätt att förstå, organisera och göra världen begriplig.
Upplevelsen av fåglarna är kopplade till fåglarnas upplevda estetiska utstrålning. Unga ”fula” starar blev medryckande när de flyttar i grupper om
tusen, och ”till och med” gräsänder kunde fascinera om de betraktades under
sträckskådning. En aspekt som framkommit är att skådarens möte med fågeln
kan upplevas ske i fågelns ”rätta” miljö. I landskap utan andra människor verkar fåglarnas sanna natur komma fram. Att skåda i sådana landskap, såsom i
fjällvärlden, kan också förstås som ett lugnare, mer avkopplat sätt, än att befinna sig på en plats där fokus flyttas över till att upptäcka det avvikande och
ovanliga.
En annan typ av omvälvande möten, som står i kontrast till upplevelsen av
fågeln i landskap utan människor, är dragen då det samlas många fågelskådare
för att se en och samma fågelindivid. Vid dessa tillfällen framträder raritetens
dragningskraft. Under dragen märks de ”affektiva allianser”, som betecknar
en intensiv delad riktning mot fågeln, särskilt tydligt. För en del fågelskådare
verkar emellertid möten med rariteter och andra skådare på drag inte frammana lika starka upplevelser som när de istället har letat länge efter en viss art
och äntligen får se en sådan. Kraften i känslan har att göra med från vilket
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erfarenhetsrum och mot vilken förväntanshorisont som fågelskådaren
blickar. Raritetens dragningskraft är dock en framträdande logik i fågelskådandet. Samtidigt har det inte alltid varit självklart eller ens ansetts accepterat
att rikta sig mot fåglar på det sättet. Det har krockat med andra ideal om vad
syftet med att skåda fåglar bör vara. När jakten efter rariteter och att kryssa
fåglar så småningom blev en etablerad praktik, möter det likväl andra ideala
sätt att rikta sig mot fågeln, såsom att ”lära känna arter” för att bli en bra
fältornitolog.
Lorimer menar att epifanier, som speglar transformativa möten med andra
organismer kan ge kickar och kan bli beroendeframkallande (2015:51). Dessa
återberättas i naturskildringar i diverse litteratur och i tidskrifter. Ett exempel
på hur sådana berättelser skildras är i tidningen Roadrunner. Ett stående inslag
i tidningen är ”Mega retro”. Under denna rubrik berättar ofta upptäckarna till
olika rariteter om hur det gick till när observationen gjordes. En annan typ av
naturskildring var den som Sebastian tog del av genom Kenn Kaufmans självbiografi, vilket har fått honom att inspireras av att skåda fåglar på nya sätt. En
sällsynt fågel som kan orsaka ett drag, bli en ”megararris” och få ett uppslag i
Roadrunner, kan slutligen också betraktas som en felflugen individ som det kan
gå dåligt för.
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4. Epistemiska praktiker
I föregående kapitel identifierades ett antal olika affektiva logiker som aktualiseras i fågelskådning och som kan knytas till fågelskådarnas drivkrafter. Ett
genomgående tema var att när de intervjuade började lägga märke till fåglarna
omkring sig ville de veta vad det var de såg och hörde. En huvudsaklig drivkraft var alltså tidigt att lära sig namnen på de fåglar som de mötte utomhus.
I detta kapitel undersöker jag vilka typer av kunskaper som fågelskådarnas
drivkrafter bidrar till. Vad är det fågelskådarna lär sig om fåglar? Hur går detta
till? Vilka hjälpmedel används? Hur påverkar bruket av dessa hjälpmedel perspektiven på fåglarna? Medan förra kapitlet undersökte fågelskådning som
affektivt arbete handlar det i detta och nästa kapitel alltså om fågelskådning
som epistemiska praktiker. Det rör sig om praktiker som producerar och vidhåller kunskaper eller fakta. Utövarna av dessa epistemiska praktiker – det vill
säga fågelskådarna – tillhör en epistemisk gemenskap där jag menar att normativa uppfattningar om framställande av kunskap upprättas. Kapitlet startar
i fågelskådarens kropp, och hur kroppen är det grundläggande verktyg som
används för att ta in uppgifter om omvärlden och kommunicera dessa vidare
i gemenskapen.

Kroppslig praktik
Det bor en potentiell fågelskådare i varje människa (Stenvång Lindqvist &
Sahlstrand 2017:4).

Ekologisk karisma syftar på att människor har mer eller mindre lätt att upptäcka och uppfatta vissa organismer än andra, vilket i sin tur bygger på en rad
olika parametrar såsom organismens storlek, form, färg och förmåga att röra
sig. Utifrån människans ”umwelt” är det förhållandevis lätt att uppfatta fåglar,
speciellt de typer av fåglar som lever nära oss och är aktiva på dagen. I den
bemärkelsen bor det en potentiell fågelskådare i nästan varje människa, som
författarna slår fast i Börja skåda fågel. Samtidigt har inte alla fåglar samma grad
av ekologisk karisma. Alla fågelarter finns inte heller i vår absoluta omgivning,
är varken lätta att upptäcka eller uppfatta och en del arter är främst aktiva på
natten. Gränserna för människans sinnen kan uppenbara sig under lyssning
efter ugglor på natten, eller när svårupptäckta sjöfåglar flyger långt ut över
havet, speciellt eftersom fåglar besitter förmågor (som att flyga) som människan saknar. Att vissa arter är svårare att upptäcka, bidrar emellertid till en
spänning och en potentiell möjlighet att lära sig mer, vilka är centrala affektiva
logiker i fågelskådning. För syftet med denna undersökning hjälper begreppet
ekologisk karisma framför allt att tolka kopplingen mellan fåglars generella
förekomst nära människor och intresset för fåglar. Begreppet belyser också
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hur människans kroppsliga förmågor och begräsningar gör att fågelskådaren
utrustar sig på olika sätt. Detta blir tydligt vid en vid en läsning av Börja skåda
fågel där kroppens funktioner i relation till att upptäcka fåglar tidigt hamnar i
centrum. I början av boken finns ett avsnitt ägnat åt vilka kroppar som kan
ägna sig åt skådning. Under rubriken ”Skådning – något för alla?” står det:
Alla fågelskådare har det inte lika lätt. Nedsatt syn eller hörsel, rörelsenedsättning eller ryggproblem kan försvåra skådningen avsevärt. Besvärligast är det
förstås för den som antingen bara kan se eller höra fåglarna, eller måste skåda
från rullstolen (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:26).

Författarna skriver emellertid att trots att det kan vara besvärligt att skåda
med funktionsnedsättningar, så går det att utveckla fågelintresset ”genom
olika hjälpmedel och stöd från omgivningen”. I anslutning till citatet ovan
finns i Börja skåda fågel en tecknad bild som föreställer en människokropp med
glasögon som sitter i en rullstol, och på rullstolen är en handkikare fastskruvad på ena armstödet och en parabol för att fånga upp ljud fastsatt på stolens
rygg.76 Från parabolen går det en sladd in i människokroppens öra. Människan i rullstol är placerad på en spång vid en vass. En tecknad fågel – som jag
känner igen som en häger – står intill spången och har också fått glasögon, en
sångfågel sitter i vassen och håller en megafon i vingen och ur den kommer
det noter. Genom bilden och i kombination med texten blir jag som läsare
påmind om att fågelskådning är något som jag ska göra med hela kroppen,
inte bara intellektet eller enkom ögonen. Kroppar med funktionsvariationer
framträder delvis som funktionsnedsatta eller hindrade i förhållande till praktikerna. Samtidigt blir det i Börja skåda fågel uppenbart att samtliga kroppar
måste utrustas i mer eller mindre hög grad. Här framträder alla fågelskådare
som ”cyborger”: sammanflätningar av biologiska kroppar och diverse teknologiska förlängningar (Haraway 1991; jfr Watson 2010:125). Det framkommer också i boken att även fågellokalerna utrustas – med spänger, plattformar
och fågeltorn – för att skådandet ska underlättas. I boken står det också att
många fågellokaler är anpassade för att röra sig med rullator och rullstol, och
en rullstolsburen man som har blivit intervjuad i boken säger att otillgänglighet bara vid ett tillfälle har stoppat honom att skåda. De materiella förlängningarna som ger effekter på mötena mellan människa och fågel är således
inte bara de som skådaren bär med sig, utan kan även hittas vid en del av de
fågellokaler som de vistas i.
Antropologen Tom Rice har undersökt stetoskopets delaktighet i att skapandet av en läkaridentitet (2010). Rice lyfter fram att stetoskopet är den
främsta populärkulturella symbolen för en läkare (ibid:300). På motsvarande
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Paraboler används för att höra bättre och framför allt för att spela in fåglarnas läte.
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sätt är kikaren en tydlig symbol för fågelskådaren i populärkulturella skildringar.77 I Börja skåda fågel slår författarna fast att ”[e]n kikare och en fälthandbok är fågelskådarens grundutrustning” (Stenvång Lindqvist 2017:32). Det är
således de två medierande aktörer som förutsätts för att ägna sig åt fågelskådning. Kikarens centrala roll, och beteckningen fågelskådning i sig, visar som
tidigare framhållits, på en sinneshierarki där urskiljandet av fåglarnas visuella
uttryck är i fokus. Watson som undersökt kanadensisk fågelskådning menar
att kikaren är vad Latour kallar en ”svart låda” som gömmer de många objekt
som den utgör (Watson 2010:125). Fågelskådarna behöver exempelvis inte ha
kännedom om hur kikarna fungerar, utan använder kikaren som en förlängning av seendet. I marknadsföringen av produkterna märks föreställningen
om kikaren förlängning. På Falsterbo Bird Show möttes besökaren av budskap såsom ”Genom helt nya ögon”, ”Ögats överman” och ”Se naturen så
som den förtjänar att bli sedd” i broschyrer och vepor vid optikföretagens
tält.78
I Börja skåda fågel framhålls att synfel såsom astigmatism, dåligt mörkerseende och grå starr kan vara jobbigt för skådaren. Samtidigt påminner de om
att fågelskådning faktiskt också handlar om att lyssna på fåglarna.
Men även om du har starkt nedsatt syn, eller rentav är blind, är läget inte förtvivlat. Du har en hel värld av fågelläten att upptäcka och njuta av när du ”skådar med öronen”. Många synsvaga har desto bättre hörsel, och att höra bra är
guld värt för den fågelintresserade (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:27).

Att skåda med öronen behandlas dock sekundärt i jämförelse med att skåda
med ögonen. Den åldrande kroppen framträder också i boken, både vad gäller
syn- och hörselnedsättningar. Åldersrelaterade hörselnedsättningar påverkar
förmågan att höra fågelläten med höga frekvenser. I boken ges emellertid förslag på hjälpmedel för att kunna höra fåglarnas läten, trots hörselnedsättningar. Boken ger tips om dels hörapparater. Det står också om enkla ljudförstärkare. En av utställarna på Falsterbo Bird Show var utvecklaren och
försäljaren av ”hörförstärkaren” BirdSong. Han är själv fågelskådare och berättade att han på grund av ålder och nedsatt hörsel inte längre hör lövsångarens alla läten. Detta fick honom att utveckla en form av hörselapparat, eller
hörförstärkare som han kallar det, som han nu säljer till andra fågelskådare.
Dessa kan även användas av skådare med ”normal hörsel” för att lokalisera
fågelläten på långt håll. I Facebook-gruppen Vår skådarvärld delas en artikel
Kikaren dyker även upp på spioner, militärer liksom i sjöfartssammanhang. Jag har fått
återberättat för mig att fågelskådare under resor utomlands har blivit konfronterade och misstänkliggjorts av ordningsmakt och militär när de burit kikare och kameror i fält. Detta har
troligtvis en koppling till att det liknar militärisk utrustning, samt att skådarna ofta rör sig på
platser utanför de klassiska turistmålen.
78 Reklam för Zeiss och Nikon insamlat under Falsterbo Bird Show september 2014. Dessa
budskap står ofta tillsammans med närbilder på fåglar, i naturmiljöer utan mänsklig närvaro.
77

99

från National Geographic som uppmärksammar att åldrande kan vara en riskfaktor för ”citizen science” (Langin 2014). Försämrad hörsel, står det, kan
göra att äldre inventerare inte uppfattar vissa läten. Det kan bidra till att deras
uppgifter inte motsvarar de fåglar som faktiskt fanns på platsen där inventeringen utfördes. I artikeln diskuteras även det faktum att också synen och
uppfattningsförmågan förändras.
Sammanfattningsvis kan fåglar förstås som en grupp organismer med ekologisk karisma, om än med stora variationer mellan olika arter. Trots detta är
det alltså en självklarhet att fågelskådaren utrustar sig för att bättre kunna
ställa in sig på deras beteenden. Utrustningen modifierar således fågelskådarnas ”umwelt”, genom att reducera den biologiska kroppens begräsningar (jfr
Lorimer 2015: 40).

Med känsla för fåglar: artbestämning som kunskap
I föregående kapitel tog jag upp artbestämmandet som en affektiv logik, en
motivation och ingång till fågelskådning. Intresset för att artbestämma kan
också förstås med det fenomenologiska begreppet typifiering som i Alfred
Schütz definition, rör språkliga generaliseringar (2002:32-39). Det handlar om
att ett fenomen inordnas under den kategori som intresserar oss i en viss situation (Gerholm 1985:111). Genom typifiering placeras ett objekt i samma
kategori som andra objekt som delar liknande kännetecken. Denna process
handlar alltså om att ignorera det som gör ett visst objekt unikt. Hur detaljerade eller generella typifieringarna är, liksom hur relevanta de är för oss, bestäms av våra intressen. Det som är relevant och intressant för oss framstår
som tydligt och detaljerat. När det gäller fåglar, nöjer sig många människor
med att benämna en vit fågel i en strandmiljö som en ”fågel” eller kanske en
”fiskmås”. Fågelskådarna i studien strävar däremot efter att benämna samma
fågelindivids art, kanske dess underart eller ras, dess kön och ålder. De möjliga
individuella karaktärer som fåglar har förbises emellertid i artbestämningsprocessen (jfr Gerholm 1985:112). För människor utan fågelintresse blir detaljerna mindre relevanta och hamnar i periferin eller uppfattas inte alls. Saknas
intresse för att identifiera fåglarna blir typifieringarna följaktligen generella
och förenklade.
Att behärska artbestämning är en inlärningsprocess. I Börja skåda fågel uppmanas nybörjaren att starta med att lära sig andfåglar (Sahlstrand & Stenvång
Lindqvist 2017:47). Författarna skriver att det förvisso är spännande med rovfåglar men att de är svåra att artbestämma och att den nyblivna skådaren bör
vänta med dessa till senare. När läsaren har börjat bekanta sig med fälthandboken och orientera sig i de olika grupper av fåglar – familjerna – uppmanas
de att starta skådningen i sin ”närmiljö”. Typifieringarna ter sig således olika
för nybörjare och erfarna fågelskådare (jfr Lynch & Law 1998). När Peter,
som skådat i över 40 år, riktade tubkikaren och sin uppmärksamhet mot
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flocken av ”gulärlor” vid Hjälstaviken var det inte bara arten han bestämde
utan även deras kön och ras: rörde det sig om nordliga eller sydliga gulärlor?
Om honor eller hannar? Intressehierarkin i typifieringen sätter dock arten i
första hand och därefter de andra kategoriseringarna. Peters skådar-intresse
styrdes också, utöver att bestämma de olika raserna, att leta efter den ovanligare citronärlan.
Ann säger att hon kan identifiera fåglar genom att ”känna” hur arter skiljer
sig åt. Hon kan artbestämma, eller ”arta” som hon själv uttrycker det, fågeln
utifrån en vag och svårbeskriven ”känsla”, vilket hon har lärt sig efter många
års skådande. Hon beskriver att kan gå till på följande sätt när hon står och
tittar mot en fågel som kommer flygande:
’Ja men det här är ju ingen ängshök’, man kan känna så bara, fast jag bara
ser rörelsen, uttrycket, ’nej det är fasen en stäpphök!’.

Hon berättar att det är fågelns jizz hon spanar efter. Jizz beskrev jag i föregående kapitel som en mönsterigenkänning och en bedömning av helhetsintrycket av fågelns form och rörelser vid artbestämning. I citatet beskriver Ann
att hon kan känna vilka arter det rör sig om. Här jämför hon två arter med
liknande jizz – ängshöken som är relativt vanligt förekommande där hon bor
och stäpphöken som är desto ovanligare. När Anette beskriver hur hon förstår vad jizz är exemplifierar hon med att det påminner om hur hon känner
igen vänner och bekanta på långt håll. Även om hon inte ser hela kroppen,
eller ansiktet kan hon ändå ana att det är hennes vän eftersom hon vet hur
vännen rör sig, hur kroppsformen och hur kläderna ser ut. I beräkningen kan
hon också lägga till en bedömning av hur troligt det är att den personen befinner sig på platsen vid en viss tidpunkt. Att kunna jizzen innebär alltså en
ingående förtrogenhet med olika arters hållning och flygsätt. Stefan poängterar att det inte handlar om att lära sig artens ”dräktkaraktärer”, som exempelvis deras färger, utan att känna igen siluetten, formen och rörelsesättet. Han
sammanfattar det som just rörelsemönster:
Ja, vingslagsfrekvensen och om det liksom är svaj eller svikt i handen [som är
en del av fågelns vinge], och om huvudet rör sig samtidigt som den och hur
stjärten hålls och så.

Att känna igen fågelns jizz, såsom de intervjuade beskriver det, tolkar jag som
erfarenhetsbaserade kunskaper och liknar det som brukar kallas ”förtrogenhetskunskap” vilket syftar till förmågan att känna igen (Bohlin 2009:60). Till
skillnad från påståendekunskap, en teoretisk kunskap, som kan uttryckas i ord
och således förmedlas till andra, är det svårare att sätta ord på och förmedla
erfarenhetsbaserad kunskap. En typ av förtrogenhetskunskap är att känna
igen ansikten. Det är lätt att känna igen ansikten på personer som vi står nära,
men det är betydligt svårare att sätta ord på utseendet. Det är samma sak med
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jizzen, även om fälthandböcker just syftar till att instruera till artbestämning
genom text och bilder. I själva mötet med en flygande fågel på håll är det dock
inte alltid lätt att ta hjälp av fälthandböckernas bilder och instruktioner. Att
kunna artbestämma kräver istället upprepade observationer av samma art.
Ann berättar att hon vill bli bättre på att artbestämning och specifikt artbestämning av rovfåglar. Hon är ”hungrig” på att lära sig mer och under en
resa till Tarifa i Spanien, tillsammans med sin man, som också är fågelskådare,
kunde hon ägna sig åt att ”nöta” rovfåglarna som flyger över Gibraltar under
flyttningarna. Flera av arterna flyttar sedan vidare till hennes närområden, och
andra kan dyka upp som rariteter.
Vi var ju i Spanien, i Tarifa och tittade på rovfågelssträcket där då. Då får man
en känsla för det där. Först fick man kolla i tubkikaren, tubkikaren, tubkikaren
och sen handkikaren och till slut kunde man stå med köttögat, som vi säger,
och kunna känna att ’nä men nu kommer det ju en ormvråk och nu kommer
det en sån’.

Den konkreta iakttagelseträning som Ann ägnade sig åt var att pendla mellan
närhet och distans med den optiska utrustningen och sina ”köttögon”. På så
vis kan artbestämningen också förstås som en färdighetskunskap, en praktisk
kunskap, där det också gäller att behärska de optiska hjälpmedlen för att
kunna artbestämma (jfr Bohlin 2009). Stefan berättar om när han lärde sig att
skilja på arterna sillgrissla och tordmule och deras jizz. Han gjorde det genom
att först se dem på nära håll och lära sig några specifika karaktärer, och sedan
att se dem längre ut på havet och åter känna igen dessa karaktärer. Att till slut
kunna skilja på arterna beskriver han som ”en sån härlig känsla”.
Utöver att träna genom att titta på faktiska flygande fåglar och känna igen
dem på jizzen kan träningen ske genom andra medier och praktiker. Sebastian
övade exempelvis genom att titta på de uppstoppade fåglarna som fanns vid
den biologiska institution som han studerade vid. Genom att titta på dessa
fåglar kunde han se skillnaden i storlek mellan olika arter, vilket är svårt utifrån fälthandböcker. Ann berättar på ett liknande sätt att hon lärde sig mycket
genom ringmärkning och genom att artbestämma fåglarna i handen. Andra
har emellertid berättat att det kan vara svårt att artbestämma fåglar, som de
är vana att se på håll, när de håller dem i handen, eftersom exempelvis färgerna kan upplevas annorlunda. Utöver rörelsemönster, form och storlek har
tid och rum betydelse för hur bedömningen av fågelns jizz går till, precis som
Anette beskrev när det gällde att känna igen sin vän.
Förutom utseendet och läten listas fyra andra faktorer som kan vägas in
för att nå artbestämning (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:113). Tre av
dessa kan sägas ha att göra med fåglarnas ekologi och beteenden, medan den
fjärde handlar om vad vädret och tidpunkten på dygnet kan göra med perceptionen. Dimma, dis, motljus eller skymning kan förändra upplevelsen av
fåglarnas färg och storlek. En av de andra tre faktorerna har att göra med
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biotopen, det vill säga fåglarnas livsmiljö, som kan vara en ledtråd till vilken
art det rör sig om. En ytterligare ledtråd är att observera var i biotopen fågeln
håller till (om de sitter i strandkanten eller på ett stängsel exempelvis), och en
tredje har att göra med årstiden eftersom en del många arter vanligtvis inte
anträffas under vintermånaderna. Det står: ”Har du på julafton artbestämt din
fågelbordsgäst till hämpling och är bosatt norr om södra Skåne har du troligen
fel. Det bör vara en gråsiska” (ibid:113). Utifrån dessa faktorer verkar det som
att artbestämningskunskapen också bygger på eller bidrar till kännedom om
fåglarnas livsvillkor, beteenden och ekologi.
Utöver dessa faktorer verkar även förmågan till artbestämning påverkas av
hur väl skådaren är bekant med platsen där artbestämningen sker. Att kunna
artbestämma och känna igen fåglarnas jizz handlar således också om att känna
till, inte bara biotoper och fenologin, utan även de specifika omständigheterna
i fågellokalen i fråga. Jan skådar i Ottenby på Öland nästan varje dag. Han
menar att även om han inte alltid är koncentrerad på fåglarna – och ”fladdrar
iväg i tanken” ibland – så har han någon slags ”koll” eftersom han är så van
att skåda där. När något händer i den ”bild” som han är van vid, som han
själv benämner det, tränger det igenom, speciellt fåglarnas läten. Han märker
således snabbt om något avviker från ”det vanliga”.
När du står på Hyllan vet du hur Västrevet ska se ut, du har någon slags inre
bild och när du blickar ’nähä’ där var något som avbröt från linjen. Du scannar
på något mycket märkligt sätt. Ju mer du har skådat på en och samma plats
desto skickligare skådare blir du.

Hyllan och Västrevet är olika platser vid Ölands Södra udde, en plats som Jan
känner väl. Utöver att skåda där brukar har han de senaste åren såenderat en
tid på ön Nidingen på Västkusten för att ringmärka fåglar. Han berättar att
han är van att skåda vid ”sin obsplats” på Nidingen. Om han däremot står på
”Hovet”, det vill säga Hovs Hallar som också ligger på Västkusten, så är han
”helt förlorad”. Detta beror på att han och de andra skådarna står 30–40 meter över havet där, vilket han inte är van vid. Han säger däremot att de skådare
som har suttit där och spanat sjöfågel i många år vet precis varifrån fåglarna
kommer och även hur det är relaterat till de aktuella vindarna. Detta indikerar
en förtrogenhet inte bara med arterna utan även med fågellokalerna. Jan berättar också att en vän till honom hade varit och skådat på Irland och berättade att havet där har en annan färgnyans. Detta gjorde att vännen på nytt
fick lära sig att skilja mellan några arter där då fåglarnas färger inte blev desamma i förhållande till färgen på havet. En sillgrissla ser inte likadan ut i Östersjön som i Atlanten, konstaterar Jan.
På samma sätt som det gäller att orientera sig visuellt i landskapet, lär sig
skådarna också att orientera sig i ljudlandskapet. Stefan säger att det gäller att
kunna lyssna lång bort, vilket han menar att han själv inte är så bra på, men
han namnger andra fågelskådare som är det. För nybörjare finns det många
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ramsor för att memorera och känna igen fåglarnas sånger, gulsparven räknar
till sju (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:53), eller andra kännetecken
för att identifiera deras sång, till exempel att ärtsångarens läte låter som att
torkade ärtor skakas i en plåtburk. Många skådare har sina egna ramsor eller
härmar fåglarnas läten för att minnas och lära sig dem. De kan också lyssna
på inspelningar av fåglarnas läten och i Börja skåda fågel tipsar författarna om
att börja med fem arter som finns i närheten (ibid:51).
Peter kunde identifiera en rad olika fåglar i alla riktningar vid Hjälstaviken
genom lätena. Han berättar också om en vän som är ”musikaliskt begåvad”,
som har ”buslätt för läten” och är bättre än honom på att höra små nyansskillnader.
Han anar ju små små nyanser och många läten kan ju vara väldigt lika. Och
beroende på omständigheterna, om det blåser, så låter det lite olika sådär. Och
då pratar vi inte sånger, utan då pratar vi om dom som låter fjipp eller pripp
eller tjipp eller fjopp eller fjupp. Det är många som låter väldigt likt liksom. Då
blir man såhär ’det där vill ju jag också kunna’ liksom.

Små nyanser i lätena kan alltså avgöra vilken art det rör sig om, och precis
som med bedömningen av fågelns jizz påverkas lätena av omständigheter i
miljön såsom vindar och avstånd.
Artbestämningskunskap är den mest framträdande kunskap som artikuleras genom fågelskådandets praktiker. Under Falsterbo Birdshow hölls både
landskamp och svenskt mästerskap i fågelskådning och då var det i första
hand artbestämningskunskapen som mättes. Att vara bra på artbestämning –
fåglarnas jizz och läten – innebär att skådarna kan upptäcka det avvikande
och även sällsynta arter. Att lära sig fåglarnas jizz är att få känsla för deras
visuella uttryck och rörelsemönster. Det sker också i relation till den miljö där
fåglarna observeras. Här kan det förstås som att det genom fågelskådningen
uppstår ”taskscapes”, vilket är ett begrepp som fångar att upplevelsen av landskap formas i göranden, och räknar in relationer mellan olika levande och
icke-levande aktörer (Ingold 1993). Taskscapes representerar alltså det utrymme och den tid då aktörer utför handlingar av olika slag. Landskapens
egenskaper, fåglarnas ekologier, liksom kunskaper, teknologier, färdigheter,
erfarenheter och samhällelig organisering (såsom lagstiftning) samverkar i
taskscapes. Task definierar Ingold som ”[…] any practical operation, carried
out by a skilled agent in an environment, as part of his or her normal business
of life” (Ingold 1993:158). Det är således utövarna av fågelskådning som i
denna kontext är ”skilled agents” och artbestämningen kan förstås som ett av
görandena som dessa utför.
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Bestämning av rörliga kategorier
Bland det svåraste för nybörjaren brukar vara att få grepp om alla dessa arter
som vimlar omkring. Enkelt uttryckt: att sortera fåglarna. Här rekommenderar
vi några lugna kvällar hemma i soffan tillsammans med fälthandboken i tryckt
form, gärna med appen som komplement (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist
2017: 46).

När nybörjare ska lära sig att artbestämma en fågelart - koppla ihop en fågelkropp eller läte med ”rätt” namn – kan de ta hjälp antingen av andra fågelskådare, och/eller så kan de vända sig till fälthandböcker, eller deras digitala
motsvarigheter, i vilka olika arter är beskrivna i text, bild och i vissa fall ljud.
I Börja skåda fågel rekommenderar författarna läsaren att vända sig till fälthandboken, och appen för att få grepp om att ”sortera fåglarna”. Framställningen
i fälthandböcker, liksom i applikationerna, har som syfte att instruera användarna om att själva kunna tillgodogöra sig kunskap om omvärlden. Fälthandboken kan förstås som ett medium som absorberar och artikulerar ordningar
för hur fåglarna ska tolkas (Law & Lynch 1988:298). De absorberar beskrivningar av fåglar från biologins systematik och artikulerar dessa för läsaren. De
förmedlar på så vis epistemologier – metoder för hur skådarna får kunskap
om fåglarna – och bygger på specifika visuella och textmässiga konventioner
för att hjälpa användaren till identifiering. I nästa avsnitt återkommer jag till
hur skådarna använder dessa medier, först diskuterar jag vilka ordningar som
hamnar i dessa medier och hur det går till.
I fälthandböckerna framstår arter som relativt stabila kategorier. Men vilka
fågelkroppar som förs samman, vilka som skiljs och var gränserna mellan dem
går i detta ordnande förändras kontinuerligt. Ett exempel är arten tornseglare
som fram till slutet av 1970-talet hade det officiella namnet tornsvala och
fanns i samma grupp som arten ladusvala. Ledet ”torn” kommer utav att arten
främst häckar i byggnader, däribland torn. Familjen ”seglare” betraktades tidigare som svalor. Genom genetiska analyser har det visat sig att de båda arterna inte alls är nära besläktade. Däremot påminner de om varandra visuellt.
Tornsvalan blev en tornseglare, och beskrevs som en del av familjen seglare i
ordningen seglar- och kolibrifåglar. I fälthandboken Fågelguiden går det att
hitta ”tornsvala” i registret men då hänvisas läsaren till ”tornseglare” (Svensson et al. 2009:443). Vid beskrivningen av tornseglare står det inom parentes:
”Alternativt äldre namn är tornsvala, men är inte släkt med svalorna”
(ibid:236).79
Etnologen Ingvar Svanberg skriver i sin bok Fåglar i svensk folklig tradition (2013): ”Tilltaget
att byta ut det sedan länge knäsatta fågelnamnet tornsvala mot den från tyska övertagna benämningen ’tornseglare’ har mötts av protester från språkfolk, kulturhistoriker, etnobiologer
med flera” (ibid:148). Protesterna ska enligt Svenberg handla om att namnen är en del av vårt
kulturarv, vilket kan göra folktro och poesi obegriplig. Svanberg uppmanar läsarna till sin bok
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I Sverige är det Taxonomikommittén, som lyder under BirdLife Sverige,
som tar beslut om vilka namn som fåglar ska ha på svenska. När den det nya
namnet presenterades av Namnkommittén 1978, det vill säga föregångaren
till Taxonomikommittén, fördes en diskussion i Vår Fågelvärld om huruvida
det allmänt etablerade namnet skulle bytas ut eller ej (Larsson 1990). Taxonomikommitténs uppdrag är att fastställa en officiell svensk fågeltaxonomi.
Deras bevakningsområde är Västpalearktis, vilket i stora drag omfattar
Europa, Afrika norr om Sahara och sydvästra Asien. I uppdraget ingår att
fastställa såväl svenska som vetenskapliga namn. I början av 2015 presenterade kommittén en reviderad lista med svenska namn på världens 10 500 fågelarter. I revideringen byggde kommittén vidare på etablerade namn, men
ändringar gjordes där nya släktskap upptäckts. I en artikel i Vår Fågelvärld skriver två av ledamöterna i kommittén att besluten om namnen om möjligt ska
överensstämma med internationell praxis, men att kommittén i första hand
gör en självständig bedömning av olika tillgängliga fakta (Lagerqvist & Jirle
2015). Den internationella praxis som de förhåller sig till är IOC-listan (International Ornithology Committee) som består av en lista över världens fåglar
som sammanställs av ornitologer från hela världen.80 En ”vägledande princip”
när den reviderade listan togs fram av Taxonomikommittén var dock att
”namn som beskriver exempelvis en arts utseende, utbredning eller habitatpreferenser ska vara någorlunda rättvisande”(ibid.). Det står exempelvis att
en art som heter ”Senegal Lapwing” på engelska, och Vanellus lugubris på
latin, inte har fått namnet ”senegalvipa” som var på förslag, utan ”mörk sorgvipa” då arten förekommer i stora delar av Afrika men inte i just Senegal.
Vissa väletablerade namn fick vara kvar trots att exempelvis färgteckningen
inte stämmer (såsom gråfiskare som är svart och vit). Därutöver gjordes några
ändringar för att undvika kränkande språkbruk. Detta gällde artnamn som
innehöll orden ”neger, zigenare, kaffer eller hottentott” (ibid:45). Kafferseglare blev exempelvis vitgumpseglare. Ledamöterna skrev att namn som innehåller ”lapp” får stå kvar ”eftersom de sägs syfta på Lappland” (Lagerqvist &
Jirle 2015). När listan publicerades fick den medial uppmärksamhet, både i
Sverige och utomlands, just med anledning av att de ovan nämnda orden ändrats.81
När Taxonomikommittén enas om listan utgår de ifrån det så kallade biologiska artbegreppet, vilket är en av de vanligaste definitionerna av vad en art
är. Enligt informationen om kommittén på BirdLife Sveriges tar den också
hänsyn till ”nyare forskningsrön, i fråga om genetisk data, beteenden, läten

att ignorera namnet tornseglare så att tornsvala kan ”återerövra sin plats i handböckerna”
(ibid.).
80
IOC World Bird List. “History.” http://www.worldbirdnames.org/history/ Hämtad 201806-04
81 Se bland annat: Berg 2015; Bondesson 2015; Omerspahic 2015; Troup Buchanan 2015.
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och ekologi”.82 En art avser utifrån det biologiska artbegreppet en grupp individer som under naturliga förhållanden kan reproducera sig med varandra
men inte med individer från andra grupper.83 Det händer dock att det som
betraktas som två olika arter hybridiserar, det vill säga att de parar sig med
individer som kategoriseras som andra arter, vilket kan hända när deras utbredningsområde expanderar. I många fall blir inte avkomman fertil, men
även det inträffar. Azurmesen i Grönhögen på Öland, som jag skrev om i
föregående kapitel, misstänks vara en hybrid då den inte var tillräckligt vit på
stjärten (Rk-nytt 2017).
Under fågelskådningen med Peter uppmärksammade en ”underbar hybridgås”, som han uttrycker det själv. En av gässen vid Hjälstaviken benämnde han som en korsning mellan fjällgås och vitkindad gås. Han berättar
att den hotade fjällgåsen, har introducerats, med vitkindade gäss som fosterföräldrar. Det innebär att ungar som fötts upp i fångenskap av människor har
planterats ut med vitkindade gäss. Peter tror att hybridiseringen kan bero på
att ”de snedtänder”. De båda arterna kan få ungar med varandra, men deras
avkomma är inte fertila, ”vad vi vet i alla fall”, säger Peter, ”annars ställs artbegreppet fullständigt på huvudet”. Det biologiska artbegreppet används
alltså av Taxonomikommittén, och verkar även vara grunden för Peters förståelse av vad en art är. Utöver det biologiska artbegreppet finns andra artbegrepp såsom de fylogeniska (där släktskap mäts genom DNA) och det ekologiska. Det finns mer än tjugo definitioner av vad termen ”art” avser (Hey
2001; Ereshefsky 2010). Således finns flera och motstridiga – men samtidigt
framgångsrika – sätt att dra gränser mellan olika fågelkroppar. Frågan är då
om det går att tala om att det finns arter ”där ute” över huvud taget. Fågelskådandet är samtidigt centrerat kring att bestämma art, möjligen ras, kön,
ålder, utifrån en överenskommen mall, och inlärningen av artbestämningen
verkar ofta vara det som motiverar skådarna att ägna mer tid åt intresset. Frågan om vad en art är och hur gränserna mellan arter ska dras tas upp bland
annat upp i tidskriften Roadrunner och i Facebook-gruppen Vår Skådarvärld.
Taxonomin i fälthandböcker är ordnande och utgör en grund för den epistemiska praktiken, men samtidigt kommer en reflexiv hållning till artbegreppet
fram när det är uppe på agendan i dessa forum.
Fågelguiden är den fälthandbok som överlägset har dominerat i fältet under
den undersökta perioden. Den har sålts i över 700 000 exemplar i Europa och
finns på svenska, engelska, franska och tyska.84 I den svenska utgåvan av Fågelguiden står det att den i stora drag utgår från Taxonomikommitténs rekommendationer avseende taxonomi, men att författarna gör vissa avsteg kring
BirdLife Sverige. ”Tk:s uppdragsbeskrivning 2014”. http://birdlife.se/tk/uppdragsbeskrivning/ Hämtad 2018-07-13
83 Det biologiska artbegreppet formulerades av den tysk-amerikanske ornitologen och evolutionsbiologen Ernst Mayr 1942. (Nationalencyklopedin. Ernst May)
84 Bonnier fakta. https://www.bonnierfakta.se/bocker/djur-och-natur/f/fagelguiden-2auppl/ Hämtad: 2018-06-04
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några arter. ”Varje författare har naturligtvis sina preferenser och ett fritt val”,
skriver författaren Lars Svensson (Svensson et al. 2009:8). I den brittiska utgåvan står det endast att valen är gjorda efter författarnas preferenser (referens!). Eftersom taxonomierna förändras blir fälthandböcker inaktuella över
tid. I förordet till den andra upplagan på svenska motiverar författarna de
ändringar som har gjorts sedan första upplagan som kom 1999 (Svensson et
al. 2009). Det som tidigare har setts som raser inom en viss art, alltså som
variationer av en viss art, har delats upp i specifika arter.
Dessa ’nya’ arter är av mycket begripliga skäl oftast ytterst snarlika sina närmaste släktningar. Men de utgör samtidigt intressanta populationer med sin egen
livshistoria, och de förtjänar att få egna beskrivningar i boken med råd om hur
de bäst identifieras (ibid:7).

Under de senaste decennierna har det blivit vanligt att släktträden ritas om
efter DNA-analyser. Detta ”försvårar” tillvaron för fågelskådarna, står det i
Börja skåda fågel (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:51). Det som sker är
att arter ”splittas”, vilket är det som beskrivs i citatet ovan. Termen kommer
från engelskans ”split” och betecknar att fåglar som tillhört samma art delas
upp i flera. Det händer också att två arter betraktas som en. Detta gör att
fågelskådarnas listor över antal arter som de observerat kan förändras utan att
de själva agerar. När en art splittas i flera kan det vara så att det inte alltid är
så lätt att urskilja skillnaderna så enkelt med kikare i fält. ”Att endast kunna
artbestämma vissa arter genom DNA-analyser på fjädrar är inget framtidsscenario som fågelskådaren gläds åt”, konstaterar författarna i Börja skåda fågel
(ibid:51).
Arten gråtrut har exempelvis splittats i tre arter: gråtrut, kaspisk trut och
medelhavstrut. Medan gråtrut är en vanligt förekommande art i Sverige ses
de två andra mer sällan. I Börja skåda fågel står det att det går att skilja på de
tre arterna ”med lite träning”. Under en observation vid Ölands södra udde i
Ottenby fick jag höra att en av fågelskådarna som stod och spanade på vårsträcket var duktig på att skilja trutar åt: en trutskådare. När jag befann mig
nära denne skådare kom andra förbi och frågade om det ”var några trutar”
på platsen. Det som åsyftades var då inte de vanliga gråtrutarna utan andra
arter såsom kaspisk trut. Personen som undrade om det var några sådana i
området ville i så fall ha hjälp med att urskilja dessa för att träna på artbestämning. De ovan nämnda trutarterna går alltså att skilja åt. Uppdelningar kan
dock potentiellt göras mellan arter som inte går att skilja på med fältornitologins metoder, alltså genom att identifiera fåglarna utifrån deras läten eller uppenbarelser på håll med kikare och kameror. Den referens som motsvarar
arten, det vill säga genetiken, saknar då ekologisk karisma och kan inte uppfattas av människans umwelt (om inte laboratorieteknologier är inblandade).
Att avgöra fåglarnas arter genom DNA-teknik är inte något som fågelskådarna kan göra själva utan måste ske i en laboratoriemiljö. I samband med
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fågelskådning i fält, alternativt vid ringmärkning, kan emellertid fjädrar och
spillning samlas in. I Facebookgrupperna har det dykt upp bilder på när fågelskådare letar efter spillning eller fjädrar efter rariteter där den förmodade
arten skulle kunna förväxlas med en eller flera andra arter. DNA-tester kan
således leda till att fältbestämningar omvärderas i efterhand. Dessa spår efter
fåglarna måste därefter skickas till laboratorier. Det händer också att fjädrar
och spillning sparas när en raritet dyker upp på fågelstationer. I en artikel i
Roadrunner kommenterar Lars Svensson, en av författarna till Fågelguiden, den
”konflikt” som kan uppstå mellan fältornitologin och laboratorieforskning
(Lagerqvist 2012).85
Forskarnas alla artuppdelningar var kul för fältornitologerna så länge de kunde
skilja på arterna i fält. Man välkomnade de nya kryssen. Men risken finns att
det kan gå för långt, och kanske är vi redan där (Lagerqvist 2012).

I artikeln belyses en potentiell konflikt mellan olika synsätt inom systematiken. Svensson medhåller att ”alla försök till att bringa mänsklig ordning i naturens kaos” medför möjliga brister och kan kritiseras (ibid.).
Medan fälthandböckerna kan variera i sin framställning har de gemensamt
att de strävar efter realism och bygger på vad Lynch och Law kallar ”perceptual accountability” (Lynch & Law 1998:337). Det syftar på att både böckernas författare och läsare förutsätter att det är möjligt att identifiera och skilja
arterna som finns i böckerna genom karaktärer såsom storlek, profil, fjäderdräkt, sång, rörelsemönster med mera och att detta kan observeras på ett
längre avstånd och genom kikare (ibid.). En grundläggande utgångspunkt i
fälthandböckerna, liksom i de digitala motsvarigheterna, är alltså att de förutsätter en ontologisk realism, det vill säga att det finns en värld därute med
stabila egenskaper som är igenkännbara på ett eller annat sätt.86 Här är bestämning målet genom att lyssna till fåglarnas läten eller titta på dem med
blotta ögat eller optiska förlängningar på avstånd. Användarna uppmuntras
till exempel inte att fånga fåglarna och hålla dem i handen och det anses inte
nödvändigt att instruera användarna om hur de ska dissekera exemplaren eller
göra en gentest för att kunna fastställa deras ”sanna” arttillhörighet.

Artikeln är en replik på en artikel i samma tidskrift. I ingressen står det: ”I förra RR [Roadrunner] gav taxonomerna George Sangster och Martin Irestedt sin syn på den pågående
debatten om vad en art egentligen är och trenden med allt fler splittar inom fågelvärlden.”
(Lagerqvist 2012). I den refererade artikeln ger Lars Svensson som då var ledamot i Taxonomikommittén en replik.
86 Fågelskådning bygger på en empirisk kunskapstradition där kunskapsproduktionen sker genom observation, insamling och kartläggning. Verkligheten reduceras härigenom till observerbara enheter, däribland arter. Det motsvarar ett korrespondensteoretiskt antagande, det
vill säga att vetenskapliga sanningar svarar mot verkligheten därute (jfr Marian 2015).
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Medier för identifiering
I fälthandböcker som har använts av skådarna i studien är fåglarna beskrivna
i text och bild. I Fågelguiden har det rört sig om tecknade bilder av fåglarna. I
teckningar går det att kontrollera vilka karaktärer hos arterna som framhävs,
till skillnad från fotografier (jfr Lynch & Law 1988:279). Arterna, vars fjäderdräkter i själva verket kan variera från individ till individ – avbildas schematiskt. Genom teckningarna betonas de visuella kännetecken som författaren
menar att observatörerna bör fokusera på när de möter fåglar i fält. Med de
digitala teknikernas intåg de senaste decenniernas har dock fler böcker som
bygger på fotografier givits ut. Under en presentation på Birdfair i Storbritannien med titeln ”Bird Identification – a New Take on an Old Theme” presenterade den brittiska författaren Paul Stancliffe processen som ledde fram
till en ny fälthandbok som bygger på fotografier.87 Stancliffe berättade att han
först var tveksam till projektet eftersom Collins Bird Guide – vilket är den engelska titeln på Fågelguiden – är som en ”bibel” för fågelskådare. Fågelguiden som
bygger på dominerar alltså i fältet, både i Sverige och i Storbritannien. Stancliffe förklarade att han fullföljde projektet eftersom det med dagens digitala
fotografier, som håller en hög kvalitet, går att representera fåglarna och varje
arts olika dräkter.88
Vid sidan av teckningar, i fälthandböcker som Fågelguiden, finns beskrivningar av fåglarnas kännetecken i text. Det står då om deras storlek, i vilka
biotoper och geografiska områden de håller till och hur de beter sig i det området (Svensson et al. 2009). Det står om deras fältkännetecken och hur de
kan jämföras med andra likande arter. Fåglarnas läten och sång finns också
beskrivna i text, både med adjektiv, med jämförelser av andra arters läten, och
bokstaverat. Om arten taltrast står det exempelvis: ”Lockläte på sträck ett rätt
diskret, fint, spetsigt, ’zit’ (inte så hårt knäppande som rödhakens och litet
mjukare än videsparven)” (Svensson et al. 2009:294, parantes i originaltext).
Sträck hänvisar alltså till när taltrastarna flyttar. Läsaren får således instruktioner om vad hen ska lägga märke till. En fälthandbok är på så vis inte rena
beskrivningar av olika arter utan har som syfte att instruera användarna till att
titta på specifika karaktärer hos fågelkropparna, miljön och lyssna till deras
läten. Böckerna kan förstås ett system med agens som manar till specifika
seende- och lyssnarpraktiker (jfr Dahlgren 2014:8).
Eftersom fälthandböcker täcker ett visst geografiskt område innehåller de,
förutom beskrivningar i text och bild, också utbredningskartor. Det står däremot inte när fåglarna flyttar och anländer. Detta har troligen har att göra
Stancliffe presenterade de nya böckerna Collins BTO Guide to British Birds (Sterry & Stancliffe
2015a) och Collins BTO Guide to Rare British Birds (Sterry & Stancliffe 2015b).
88 Fåglarna ”ruggar”, det vill säga byter fjäderdräkt, både årsvis och över deras livsspann. I
fälthandböckerna avbildas alltså fåglarna både som ”juvenila”, det vill säga unga, och ”adulta”,
det vill säga vuxna. Även deras sommar- och vinterdräkter porträtteras.
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med att böckerna görs i stora upplagor och får en geografisk spridning i områden flyttningen sker vid olika tidpunkter. Både teknologiska och kommersiella faktorer har således möjliggjort och begränsat hur kunskap har ”överförts” från mindre grupper i gränslandet mellan vetenskap och hobbyforskning, till en större grupp av fågelskådare (Dunlap 2011:41ff). Detta framgår
när fågelskådarna berättar om hur de lärde sig fåglar. Då blir det tydligt hur
tillgången på hjälpmedel, som både förmedlar kunskap om fåglar och som
underlättar att upptäcka, se och höra dem, påverkar inlärningen. De intervjuade fågelskådarna i denna studie har, vilket framgick i föregående kapitel, börjat intressera sig för fåglar i olika tidsskeden har utrustningen sett olika ut.
Jan som började skåda fåglar på 1960-talet berättar att han imponeras av
unga fågelskådare idag som kan så mycket mer än vad han kunde när han var
i samma ålder. Detta knyter han till tillgången till information via internet,
men också till att kunskapen om fåglar generellt sett har ökat sedan han började skåda. I den första fågelboken som Jan använde, på 1960-talet, fanns
exempelvis inga utbredningskartor. Han trodde då att alla arter fanns överallt.
Med utbredningskartor förändrades sätten att värdera syn- och ljudintrycken.
Inlärningskurvan blir således annorlunda i olika tider. Samtidigt säger Jan att
olika kunskaper ligger i fokus då och nu. Han uppfattar att det finns en inriktning mot att lära sig artbestämning idag, medan han lärde sig om andra
aspekter av fåglarnas beteenden och liv genom att exempelvis själv upptäcka
vilka arter som flyttar och vilka som stannar, istället för att läsa det till sig eller
följa rapporterade observationer på Artportalen. Dagens fokus på artbestämning hänger troligen samman med att det går att artbestämma på en annan
detaljnivå med hjälp av tubkikare och digitalkameror, datorer och internet,
men också att man vet vilka kännetecken man ska titta efter för att skilja olika
arter åt. I reportaget från Roadrunner i kapitel två beskrevs vadarillustrationerna i fälthandboken från 1976 som undermåliga (Aronsson 2006).
Peter började intressera sig för fåglar som barn. Det var emellertid först
när han i högstadiet, i början av 1970-talet, träffade några jämnåriga pojkar
som intresset tog en ny vändning och intensifierades. Han menar att kontakten med de andra fågelskådarna gjorde att han kunde få tag i hjälpmedel som
möjliggjorde att lära sig fåglar ytterligare.
Ja man fick reda på vad det fanns för fågelböcker. Det fanns ju inspelningar
också, visade det sig, som man kunde hitta. Idag är ju allting självklart, du söker
allting på internet liksom om du inte vet var du ska börja, med det fanns ju
verkligen inte då. Utan man gick ju liksom till det lokala biblioteket och lånade
skivor med fågelsång för att lära sig mer.

Även Ann, som började skåda vid samma tid som Peter, lånade LP-skivor
med fågelläten på bibliotek. Hon spelade in ljuden på kassett och lärde sig på
så vis att känna igen olika arter via deras läten.
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Mediesystemet kring fågelskådning har alltså förändrats över tid och förutsättningarna för att lära sig likaså. Att låna böcker och skivor i bibliotek
verkar inte längre aktuellt i en tid då all information går att hitta på internet.
När Eleonor började intressera sig för fåglar fanns en annan slags infrastruktur och ett annat mediesystem. Hon lyssnade på Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och hörde om boken Börja skåda fågel (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist
2010). Den blev en ingång för henne där hon lärde sig om hur fågelskådaren
kan gå tillväga. Därefter skaffade hon Fågelguiden efter ett tips som hon fick
när hon senare deltog i en exkursion i Naturskyddsföreningen regi. Hon använder, förutom fälthandboken när hon är ute och skådar, interaktiva sidor
på internet för att lära sig artbestämning.
Schaffner beskriver de senaste decenniernas ökade tillgång på digitala
hjälpmedel för att identifiera fåglar i termer av ”technojumping” (2011:107).
Förutom interaktiva sidor på internet är ett exempel på dessa teknologiska
”hopp” att Fågelguiden 2014 lanserades som en applikation och presenterades
på Falsterbo Bird Show. När appen kom fanns den bara för iPhone och inte
för smartphones med andra operativsystem. Detta blev ett återkommande
tema i fågelgrupperna på Facebook där det verkade som en sådan version var
efterlängtad. Spridningen av information villkoras alltså också av en övergripande teknologisk infrastruktur.
De digitala motsvarigheterna till fälthandböckerna liknar sina analoga föregångare (Schaffner 2011:111). De har skett vad som brukar benämnas en
”re-mediering” (Bolter & Grusin 1999:44-65). Medievetarna Jay David Bolter
och Richard Grusin menar att varje medium definieras av sina relationer till
andra teknologier för representation. Ett medium definieras med andra ord
som: ”that which remediates […] which appropriates the techniques, forms
and social significance of other media” (ibid.). De nyare guiderna, såsom applikationen för Fågelguiden, sorterar fåglar i olika kategorier och framhäver
skillnader mellan arter. Samtidigt är apparna betydligt mindre, lättare att bära
och det går att navigera i dem på nya sätt. Istället för att bläddra i boken går
det att söka och hitta ”possible suspects”. I Börja skåda fågel står det om appens
många förtjänster vilka är att den innehåller sång, läten, filmade sekvenser och
en funktion som gör att man kan jämföra arter som är lika varandra
(Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:38). Samtidigt skriver författarna att
de använder bägge versionerna då den tryckta boken ”ger en bättre överblick
och är lättare att bläddra i” och att den inte heller kan ladda ur ”när man
behöver den som mest” (ibid.). Dessa egenskaper hos den tryckta fälthandboken verkar göra den fortsatt framgångsrik trots applikationens nya attraktiva funktioner.
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Ett ytterligare nytt digitalt verktyg för att identifiera fåglar är applikationen
Merlin Bird ID som utvecklats av Cornell Lab of Ornithology och kan användas med datorer och smartphones.89 Den lanserades 2015 och information om den spreds i olika Facebookgrupper för fågelskådning. Applikationen
är en hjälp till identifiering. Användaren laddar upp en bild som jämförs mot
en databas av andra bilder, och därefter ges ett förslag på vilken art det kan
röra sig om. När Merlin Bird ID lanserades var den endast länkad till en databas med bilder på arter som förekommer i Nordamerika och kunde alltså
inte användas fullt ut i Sverige, men år 2017 kom även en version för arter i
Europa. Med en sådan applikation, kan fälthandbokens roll bli överflödig
samtidigt som digitalkameran blir ett centralt verktyg. Liknande applikationer
finns också för att identifiera sången hos fåglar.90
Med sådana program blir inlärningsmomenten och färdigheterna i artbestämning – som jag i föregående kapitel lyfte fram som en drivkraft hos de
intervjuade – inte längre nödvändiga. Merlin Bird ID applåderades av de flesta
i kommentarerna till Facebook-inläggen, men i några visades en oro för att
denna teknik kommer att ta bort själva kärnan i fågelskådning, nämligen förmågan att identifiera olika arter av fåglar. Det finns också en farhåga att den
nya teknologin kommer medföra att kunskapen om de ekologiska sammanhangen ska gå förlorad när endast ett fotografi behövs för att identifiera en
fågel (jfr Watson 2010:145). Som jag tagit upp tidigare, handlar artbestämningskunskapen även om att tolka miljön, känna till fåglarnas biotop och beteenden. Dessa är inte nödvändiga om artbestämningen endast sker utifrån
fåglar i fotografier.

Fåglar i pixlar
Den digitala kameran har fått en central roll i skådandet. I början av 2000talet användes digitala kompaktkameror för att fotografera och/eller filma
fåglar genom tubkikaren, vilket var den utrustning skådaren hade i reportaget
”Skådare nu och då” (Aronsson 2006). Detta kallas digiscoping (digi för digital och scoping som i ”spotting scope” alltså tubkikare). På 2010-talet har det
blivit vanligare med digitala systemkameror, som inte ryms i fickan, utan som
antingen monteras på ett stativ, precis som en tubkikare, eller används på fri
89 Merlin Bird ID. http://merlin.allaboutbirds.org Hämtad 2018-07-13
90 Steget är långt till tekniker som går under beteckningen ”augmented reality” (AR), eller
förstärkt verklighet på svenska, ”där information hämtad från nätet kombineras med den fysiska verkligheten”. När spelet Pokémon Go, som bygger på AR-tekniker, kom sommaren
2016, dök flera jämförelser upp mellan spelet och fågelskådning. Gigi Sahlstrand jämförde
fågelskådning med spelet i en intervju i Aftonbladet. (TT/Aftonbladet 2016-10-12).En forskningsgrupp vid Oxford och Cambridge menade att naturvården skulle kunna dra nytta av
spelet eftersom det liknar ”real-world wildlife watching and natural history” (Dorward et al.
2016).
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hand. Samtidigt fotograferas det också med mindre kameror och smartphones. En av anledningarna till att fler fotograferar med digitalkameror är att det
inte är lika kostsamt och omständligt som fotografera analogt. I minneskortet
får tusentals bilder plats, till skillnad från kamerarullens 36 bilder. Digitalt fotografi med fåglar som motiv har utvecklats till en specialiserad riktning i fågelskådning. Det har öppnat upp för nya sätt att gestalta fåglarna. Samtidigt
liknar fågelfotografierna inom skådarkontexten ofta det motiv som skådaren
ser i kikarbilden (Lundquist 2014:98). Det är ofta ett kort skärpedjup så att
fågeln är skarp och bakgrunden är oskarp. Detta påminner också om hur fåglarna är avbildade i fälthandböcker. Det ska inte vara någon tvekan om vilken
art som avbildas i dessa bilder. Här märks ett delat bildspråk. Även om fågelfotografiet är en genre med rötter i det tidiga 1900-talet, är det fler och fler
som ägnar sig åt det. På mässorna hölls diverse tävlingar om de bästa fotografierna på fåglar. Jag har tidigare skrivit om fågelskådare som berättat att de
”ställt om” sitt seende när de börjat fotografera (Lundquist 2013:39). En person med en kamera börjar se vad som är möjligt och lämpligt att fotografera
(jfr Gustavsson 2014:122). Detta har fått en del skådarna i studien att inte
skaffa digitala systemkameror, eftersom de vill vidhålla sitt skådarfokus och
inte förlora fokus på fåglarna i sökandet efter motiv. Det är också så att en
digital systemkamera med ett skrymmande objektiv kan göra det är svårt att
bära både den och en tubkikare.
Emma är en av många skådare som har en kamera som en del av sin utrustning vid sidan av handkikare och tubkikare. Hon berättar dock att hon
inte fotograferar så ofta utan till största del när hon är utomlands och skådar
för att minnas resan genom bilder på fåglarna. I Sverige tycker hon inte att
det är lika roligt att fotografera eftersom det redan finns så många bra bilder
på alla arter. Hon säger att det beror på att ”alla” har så bra kameror med
vilka det blir skarpa bilder på fåglarna. Om hon själv fotograferar menar hon
att det alltid finns någon som har lyckats ta en bättre bild. Hon säger: ”Det är
ändå någon som typ har en bild på samma fågel fast det typ droppar 150
droppar vatten från munnen”. Sådana bilder som Emma hänvisar till visar
fåglarna såsom vi aldrig ser dem. Matthew Brower som studerat naturfotografiets framväxt menar att djur i både fotografi och film kan verka mer verkliga – mer djurlika – än de gör i de mellanartsliga mötena (2011). Kameran
och fotografiet kan på så vis förstås som förlängningar av kroppen som producerar representationer som överträffar upplevelser av fåglarna i verkligheten.
Digitalkamerans tekniska kvaliteteter kan också överträffa skådarnas förmåga att se de små nyanser hos fåglarna som kan vara nödvändiga för att
kunna identifiera dem. Det kan bidra till att fågeln kan artbestämmas i efterhand, och med hjälp av ett bildredigeringsprogram. I datorer kan fotografierna bearbetas och göras lättare att tolka. Här blir alltså kameran en direkt
förlängning av den egna kroppen. Den uppfyller alla tre av de effekter som
Watson (2010) har lyft fram att utrustningen gör. Den påverkar de tidsmässiga
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och rumsliga förhållandena, samt minskar kroppens begräsningar. Kameran
både förlänger seendet, uppfattar sådant som det mänskliga ögat inte kan
upptäcka och bidrar till ett utökat minne.
Bestämningen kan göras i efterhand antingen, utifrån skådarens egna färdigheter eller med hjälp av fälthandböcker och andra bilder. I Artportalen har
det skapats ett stort bildarkiv när användare lagt upp bilder där det går att
söka ut arter och det finns liknande också nätbaserade arkiv för läten.91 En
fågel kan också bestämmas av eller tillsammans med andra fågelskådare i exempelvis grupper på Facebook eller i Artportalen. Det händer också att arter
upptäcks i efterhand i bilder. Det kan handla om att fotografen såg fågeln i
fråga eftersom den fanns i en flock med många andra fåglar, eller att fotografen helt enkelt trodde att det var en annan art men i efterhand, antingen på
egen hand eller med hjälp av andra skådare, inser att så inte var fallet. Digitalkameran, tillsammans med minneskort, datorer bildredigeringsprogram, har
alltså förändrat hur fågelskådning går till, speciellt i relation till att bilder kan
delas mellan skådare på internet.

Den digitala obsboken
För att hitta fåglar och kommunicera upptäckter vidare till andra fågelskådare
används en rad olika kommunikationsmedel. Dessa har, som jag tidigare har
varit inne på, förändrats över tid. Förutom tjänsten Bird Alarm och olika lokala meddelandelistor, via olika applikationer, är databaser som Artportalen,
centrala för att sprida och ta emot information.92 Detta gör att skådaren synkront får uppgifter om vad andra skådare ser och hör ute i fält. Det kan bland
annat bidra till att skådarna planerar sina fågelskådarturer efter vad andra har
observerat och rapporterat. På Falsterbo Bird Show 2013 presenterades den
webbaserade plattformen iGoTerra, som även finns som applikation för
smartphones. 93 iGoTerra liknar Artportalen men drivs privat och har global
spännvidd. Företrädaren för företaget talade om tjänsten som ”Min globala
obsbok” som finns på webbplatsen. Obsboken, eller observationsboken, betecknar här anteckningsböcker som fågelskådare för enskilt eller som finns i
anslutning till fågeltorn. I dessa anteckningsböcker skriver skådarna ner sina
På webbplatsen xeno-canto.org går det att läsa på och dela med sig av läten. Den startades
år 2005 för att samla läten från fåglar i Syd- och Centralamerika, men har vuxit och omfattar
nu läten från hela världen.
92 Artportalen är en del av Artdatabanken på Statens Lantbruksuniversitet, eBird är en motsvarande databas som drivs av Cornell University i USA men har global spännvidd, men används också av svenska fågelskådare. Rapporter i Artportalen innebär att uppgifter lämnas till
Statens Lantbruksuniversitet. Observationerna som rapporteras in kan begäras ut av vem som
helst, eftersom det rör sig om offentliga handlingar. Varken AP eller iGoTerra är begränsade
till fåglar, men har utvecklats av skådare i en skådarkontext.
93 iGoTerra http://www.igoterra.com Hämtad 2018-07-13.
91
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iakttagelser från skådarturerna. I föregående kapitel tog jag upp Anns nedtecknade observationer av fåglarnas flyttningsbeteenden. I anteckningsböcker
står vanligen datum, plats, arter och antalet fåglar. Detta analoga medium verkar emellertid ha förlorat sin aktualitet i takt med framväxten av digitala webbplatser som Artportalen och iGoTerra. Även här märks alltså en re-mediering
i vilken iGoTerra remedierar obsboken, och samtidigt kan de delas direkt med
andra användare.
När iGoTerra presenterades på mässan i Falsterbo gjordes det med vad jag
förstod som bekanta termer för publiken. Både obsbok och kryss är exempel
på sådana termer. Plattformens moln-tjänst, det vill säga en tjänst som tillhandahålls via internet, framhölls som ett säkert sätt att lagra sina ”kryss” och
fotografier. Representanten från företaget beskrev att han blivit så kallad ”fältis” på nytt sedan han själv började använda tjänsten, och blivit intresserad av
att kryssa ”alla möjliga organismer”. Fältis hänvisar troligtvis till Naturskyddsföreningens ungdomssektion Fältbiologerna som många skådare varit aktiva
i och där inte bara fåglar uppmärksammas. På Falsterbo Bird Show var det
således en referens som inte behövde förklaras ytterligare för publiken. Dagen
före Falsterbo Bird Show berättade representanten för företaget att han hade
”kryssat” en nattfjärilsart och när han vid ett annat tillfälle mosade en bananfluga i köket kom han på att den också kunde ha ett namn och föras in bland
hans andra kryss. Han uppmanade även oss i publiken att ”prova på något
nytt och spräcka gränserna”. Här märktes tydligt en ”nyfikenhetens logik”
som verkade stimuleras av webbplatsens funktioner (jfr Lorimer 2015:49).
Flera av de intervjuade lyfter fram att Artportalen ”håller ordning” på listor,
och att man via dessa kan veta vilka arter som ”saknas” på den egna listan,
men som setts på andra platser. Som jag var inne på i föregående kapitel får
alltså detta en del skådare att agera. Eleonor berättar att hon har fått bekräftelse på att hennes observationer har varit riktiga när hon senare har sett att
andra har rapporterat de arter som hon tyckte sig se.
De olika databaserna bygger på olika taxonomiska system (precis som även
fälthandböcker kan göra) vilket gör att antalet arter som kan rapporteras i de
olika systemen skiljer sig åt. I iGoTerra kan användaren välja om hen vill rapportera enligt den så kallade IOC:s eller Clements lista. I eBird, en annan
webbplats för att rapportera sina observationer som drivs av Cornell University, är det enbart Clements som gäller, och i Artportalen bygger på Taxonomikommitténs lista som i sin tur, som förhåller sig till IOC. På IOC:s hemsida
står det att utöver deras lista så finns det huvudsakligen tre andra, vilka skiljer
sig åt lite grann i deras målsättning och taxonomiska filosofi. Den taxonomiska filosofin handlar alltså om vad som ska betraktas som arter och vad
som ska betraktas som underarter eller raser. För skådarna som nedtecknar
observationer av olika arter innebär det att antalet samlade arter i deras listor
kan variera. Hur ordnandena går till och vad som blir möjligt att rapportera
och ”kryssa” beror således på vilken taxonomi som används. Det som enligt
Tk:s lista betraktas som raser anses i andra länder, såsom Nederländerna, vara
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arter. Det gör att den som samlar på kryss har fler tillgängliga arter att kryssa.
Det inverkar inte bara på att deras listor kan bli längre, utan kan också bidra
till att kryssare där kan motiveras att lära sig skilja på dessa arter i fält. Vilken
taxonomi som används påverkar alltså på ett påtagligt sätt hur skådarna riktar
in sig mot fåglar och vad som blir relevant att lära sig i relation till att samla
på kryss.94

Avgränsningar & gränsdragningar
I kapitel tre introducerades olika typer av listföranden som ett sätt att både
ordna fåglarna och strukturera intresset för fåglar.95 Genom att föra lista utifrån olika rumsliga och tidsmässiga avgränsningar ordnas också fågelskådarnas rörelser i rummet. Förutom kalendarisk tid görs dessa gränsdragningar
med hjälp av kartor. Etnologen Markus Idvall undersöker Öresundsregionens
tillblivelse i sin avhandling ”Kartans kraft” och menar att kartor är aktiva deltagare i skapandet av regioner (Idvall 2000:30). I fågelskådning fungerar kartor på ett liknande sätt som aktiva deltagare, eller medskapare, av fågelskådningens geografier och praktiker. Kartor kan betraktas som materialiteter med
ordnande effekter på praktikerna: de avgör hur fågelskådarna kommer röra
sig, rikta sin uppmärksamhet och lära sig. I både fågellokalguider och Artportalen delas Sverige in och presenteras efter landskap, från norr till söder. I den
tredje upplagan av lokalguiden Fågellokaler i Sverige som gavs ut 1985 har författarna beslutat ”att lämna länen och istället nyttja landskapen som indelningsgrund” (Svensson 1985). Landskapen har stabila gränser till skillnad från
länens som bygger på administrativa gränsdragningar vilka kan förändras.
Club300 skriver på sin hemsida att skådarna kan vända sig till kartverk om de
skulle vara tveksamma på hur landskapsgränserna är dragna. Detta kan bli
aktuellt för dem som för listor över arter observerade inom ett landskap.
Nationsgränserna har en betydande roll för skådarna som kryssar enligt
Club300:s regler. I det studerade sammanhanget, både i föredrag på mässorna
och i Facebook-grupper, har jag märkt ett jämförande med andra närliggande
nationer och deras observerade rariteter. På Falsterbo Bird Show hölls inte
bara ett svenskt mästerskap i fågelskådning utan även en landskamp mellan
De olika taxonomierna blir också betydelsefulla i relation till insatser för att bevara den
biologiska mångfalden eftersom sådana insatser ofta görs med utgångspunkt i att rädda just
arter.
95 Förutom de geografiska avgränsningar som redan tagits upp finns det många andra som
sätts i bruk i skådning. I Fågeltornskampen tävlar olika fågeltorn mot varandra både inom
Sverige och mot fågeltorn i Finland, Danmark och Norge. På Öland anordnas olika ”race”
där olika lag är ute en hel dag för att se så många fåglar som möjligt. Fågelskådare har berättat
för mig att de för listor över antal fågelarter de sett i filmer och på tv, att de för ”på–väg-tilljobbet-listan” och ”jogging-listan”. På Facebook finns en grupp för hur många arter som setts
i ”Google street view”.
94
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Sverige och Danmark – mellan SOF och DOF, det vill säga Sveriges Ornitologiska Förening och Dansk Ornitologisk Forening. På vardera lagen fanns
tre skådare från respektive länder. Under landskampen, som alltså var en underhållningspunkt på mässprogrammet, jämfördes landsgränserna mellan de
båda länderna historiskt. Där resonerades det om att gränserna 1648 års vore
mer fördelaktiga eftersom Sverige då annekterat flertalet andra nationer och
således var territoriellt större. Inom gruppen skapas det alltså, om än skämtsamt, ett nationellt vi som konkurrerar mot grannländerna. Härigenom sker
ett rumsligt ordnande i fågelskådningen där nationsgränserna får utslag på
skådandets praktiker. Även om fågelskådarna uttrycker att Sveriges gränser
inte nödvändigtvis är helt fasta, kan nationen betraktas som en stabil konstruktion varifrån praktikerna ordnas.96
Förutom nationsgränser och landskapen har jag noterat att även kommungränser, sockengränser och tomtgränser används för att föra listor. I kapitel
tre nämnde jag bland annat det som kallas ”microbirding”. I Sverige avser
microbirding skådning inom sin hemkommun. Såhär beskrivs verksamheten
som startades i Malmö 2002 på hemsidan microbirding.se.
Det var en liten grupp sammansvetsade skådare som tillsammans utforskade
närområdet, studerade kartor och provade sig fram med skådning inom ett
tämligen outforskat begränsat geografiskt område. Förväntningarna var stora
och vi upptäckte snabbt hur lite vi egentligen visste om fågellivet i Malmö.
Arter som gulsparv och korp genererade larm i vårt microlarmsystem.97

En av deltagarna på Rapphönans årliga ”tjejträff” i Skåne berättade att hon
nästan bara ägnar sig åt microbirding i Malmö, och att hon då tar sig runt på
cykel på så kallade ”micro-drag” för att kryssa nya arter inom området. Dessa
blir så kallade ”eko-drag”, som inte genererar några utsläpp. Med microbirding sker dragen på närmare håll. Det som är vanliga arter i en nationell, eller
åtminstone regional kontext blir rariteter, så kallade ”tunga” arter, inom det
avgränsade området och det ökar spänningsmomentet. Kommunen blir således ett gemensamt ”taskscape” som delas mellan lokalt förankrade skådare.
En del av de arter (korp och gulsparv exempelvis) som observeras inom avgränsningen för microbidring – kommunen – behöver inte vara intressanta
för fågelskådare bosatta på andra platser. På hemsidan beskrevs också att
microbirding har tagit skådarna till ”udda” fågellokaler såsom Helikopterplattan i Malmö. Dessa platser sammanfaller inte med tanken om att fågelskådning äger rum i ”naturen”. Att skåda i Malmö måste förstås som väsentligt

Nationens ordnande på praktikerna märks också ifråga om hur föreningslivet, Artportalen
och abonnemangen för exempelvis Bird Alarm är organiserade.
97 Microbirding. “Om microbirding.se.” http://www.microbirding.se/history.php. Hämtad
2018-07-13
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annorlunda än att uppleva fåglar i fjällvärlden, vilket jag var inne på i förra
kapitlet.98
I microbirding användes kommungränsen. Den regionala föreningen
Ölands ornitologiska förening använder sig av den äldre administrativa sockenindelningen. Att bli ”sockenornitolog” lyftes fram som ett sätt att få kontakt med sitt (när)område på föreningens hemsida.
Öland är indelat i 33 socknar och Borgholms stad. Delområdena skiljer sig i
storlek och invånarantal, men alla har sin egen kyrka. Socknarna är lagom stora
områden för att de skall kunna fungera som ”hemmamarker” där en enskild
fågelskådare skall kunna hålla koll på fågelfaunan. I detalj finns sockengränserna angivna på de allmänna kartorna, t.ex.: 1:100.000 resp. 1:50.000.99

Socknen blir alltså avgränsningen för en ”hemmamark” även om dessa har
olika storlek. Här får socknen, som över tid förlorat status som administrativt
verksam gränsdragning, en ny mening. Vad som kommer utgöra hemmamarken regleras därmed av kartgränserna, som härstammar från Ölands indelning
i kyrksocknar. Ölands ornitologiska förening skriver på sin hemsida att en
poäng med sockenornitologerna är att det ska finnas någon i varje socken,
ofta någon som bor där, som har god kunskap om området och kan bistå
andra med information om fågelförekomst och förändringar i fågellivet. På
Öland pågår även Sockenkampen, där skådare i bosatta i samma socknar tävlar med varandra mot andra socknar. En avgränsning som anspelar ännu mer
på hemmamarken är den så kallade tomtskådningen. Likt Club300 finns en
förening som kretsar kring tomtskådning och heter Klubb Tomt 100.100 Om
det uppstår tveksamheter kring tomtens gränsdragningar, hänvisas skådaren
att vända sig till ortens stadsarkitekt för utmarkering av tomtens gränser. Ann
och hennes man för en lista över arter de sett eller hört på eller från tomten.
Hon har märkt att de planterade barrträd som blockerar utsikten från deras
hus och tomt mot havet, är bra för att de kan locka till sig fåglar. Även om
inte Ann själv gör det, berättar hon att fågelskådare aktivt ofta formar sina
trädgårdar genom att rigga upp fågelmatare, sätta upp holkar, plantera buskar
och träd för att locka fåglar dit.

På både Falsterbo Bird Show och Birdfair föreläste skådaren och författaren David Lindo.
Lindo kallar sig ”The Urban Birder” och har författat flera böcker på ämnet (Lindo 2011;
2015; 2018). Under föredragen har Lindo berättat om sin uppväxt i en förort till London. Han
berättar i ett föredrag att det går att skåda överallt, och att det gäller att hitta sin ”patch” att
utforska i staden. I föredragen har han visat sina favoritplatser i London men också i andra
städer runt om i världen.
99 Ölands Ornitologiska Förening http://www.oof.nu/eSida.php?idnr=21 Hämtad 2015-0910
100 Klubb Tomt 100. ”Tomtskådning från början.” http://geddeholmnatur.se/klubbtomt100/ Hämtad 2018-07-13
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Orienteringar i taskscapes
Att ta olika geografiska avgränsningar i bruk på de ovan beskrivna sätten blir
också ett sätt att ordna omgivningen och sortera fågelkroppar i fågelskådandets taskscapes. Som framhölls ovan definierar Ingold ”tasks” som de praktiska göranden som utförs av kunniga aktörer i en miljö. I fågelskådning kan
görandena specificeras i termer av att upptäcka, titta, lyssna, urskilja, identifiera (art, kön och ålder) samt räkna fåglar. Flera fågelskådare berättar också att
de är bättre på artbestämning och fåglarnas ”jizz” på vissa platser än på andra.
På platser som de är bekanta med, och har mycket erfarenhet av att skåda på
kan de bättre bedöma exempelvis avstånd och färger, än på helt nya. Att återkomma till samma plats innebär också att de vet vilka arter som brukar finnas
där och från vilka väderstreck de kan komma flygandes ifrån. Förmågan att
artbestämma fåglar kan således tolkas, inte bara som ett sätt att känna arten,
utan även platsen, som jag tog upp i början av kapitlet.
I bilen på väg mot sjön Hjälstaviken resonerade Peter kring vilken del av
området som lämpade sig bäst just den eftermiddagen. På ett ställe trodde
han att det kunde vara väldigt blött och på ett annat kunde det bli kallt om
det blåste. Han beslutade att vi skulle börja vid fågeltornet. Vi promenerade
således från parkeringen mot tornet och på vägen stannade Peter för att uppmärksamma fåglarna som fanns i omgivningen. Han lyssnade på och hörde
fåglarna som satt i buskage runt oss och sjöng, han tittade på fåglarna som
gick på strandängarna, de som passerade området flygandes, de som landade
i området och andra som lyfte och flög därifrån. Med hans egna termer spanande han av Hjälstaviken från olika positioner i landskapet. När vi hade anlänt
till och stått i fågeltornet i drygt en halvtimme, gick vi vidare mot en annan
utkikspunkt. Vi klättrade över ett staket och gick upp på en kulle för att få
bättre sikt över sjön. Sedan tog vi bilen för att komma till en annan del av
våtmarkerna vid Hjälstaviken.
När Peter och andra ger sig ut och skådar är det vanligt att de tar sig till
lokaler där de av erfarenhet, kunskap från andra platser eller från andras rapportering förväntar sig att se och höra arter av olika slag. På resan i nordvästra
Skåne med nätverket Rapphönan gick det till på ett liknande vis. Här upplevde
jag upplägget komprimerat eftersom det handlade om att hinna med så
mycket som möjligt under den helg som träffen varade. Med buss åkte vi
således till olika fågellokaler såsom Kullaberg och Sandön, de flesta längs med
kusten, och sökte upp platser varifrån olika vyer kunde överblickas. Vi rörde
oss då i olika hastigheter – vi tog oss till fågellokaler i buss och sedan till fots
för att nå specifika utkiksplatser, och därefter blev det ofta stillastående skådande.
På Kullaberg ställde sig en grupp på en plats varifrån havet kunde överblickas. Några ställde upp sina tubkikare för att upptäck fåglarna ut över havet
och de identifierade snabbt gemensamma riktmärken i landskapet för att
kunna prata med varandra om fåglarna som passerade. Vid den nedre fyren
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som fanns framför skådarna, mellan dem och havet, fick fungera som ett riktmärke. Fyren beskrevs som klockan 12 och kommentarerna kunde låta: ”De
fyra [fåglarna] som går nära, klockan 11, vad är det?”. Genom riktmärken i
landskapet kunde fågelskådarna lokalisera samma fågelindivider och hjälpas
åt med artbestämningen. Att hitta fåglar som flyger eller sitter i ett träd,
märkte jag, kan vara svårt och kräver en viss träning i att titta i kikare och
bedöma avstånd. När resan var över pratade jag med några av de mer erfarna
fågelskådarna, som agerade guider under helgen. De funderade över att de vid
nästa nationella träff för Rapphönan borde hålla i en kort utbildning i hur
man hittar fåglar, eftersom de tyckte att det ibland var svårt att få alla deltagare
att se det som de tyckte var intressant för de olika fågellokalerna. Detta blir
ett uttryck för den inskolningsprocess som sker i fågelskådning som epistemisk gemenskap.
Sätten att orientera sig mot fåglarna och i rummet som fågelskådare märks
också i samtal mellan fågelskådare ute i fält. I Hjälstaviken mötte Peter och
jag en annan fågelskådare på vägen mot fågeltornet. Vi hälsade båda på honom, och Peter och mannen utbytte några korta fraser. ”Har det varit något?”
undrade Peter. Till svar fick han några uppräknade arter. Peter kände inte
personen ifråga sedan tidigare, men detta sätt att utbyta information om vilka
fåglar som finns på platsen är vanligt under fågelskådning och vid fågellokaler
dit många söker sig. När fågelskådare kommunicerar med varandra – i eller
på väg till fågeltorn och andra utkiksplatser – talar de om vilka arter och hur
stora antal av dem som de sett eller hört i området. Genom detta menar flera
att de kan läsa av andra fågelskådare och deras kunskapsnivå utifrån de arter
som de tar upp när de samtalar med varandra ute i fält, vilket Peter gjorde
med fågelskådaren som vi mötte på vägen till fågeltornet.
Vid ”drag” har jag noterat att kommunikationen främst rör den enskilda
fågelindividen och fågelskådarna är i första hand fokuserade mot den. När jag
följde Pia till Mörkö för att ”kryssa” den kaspiska piparen som hade upptäckts
för första gången någonsin i Sverige mötte vi en grupp män på väg från bilen.
Susanne undrade om piparen fortfarande var kvar och fick till svar att den
sågs fint en längre bit fram på vägen. Väl framme vid gruppen fick vi instruktioner om var den kaspiska piparen höll till på åkern, framför raden av fågelskådare. Sättet som skådare pratar om fåglar ute i fält berättar något om deras
relation till fåglar, till varandra, och upprätthållandet av en delad mening. I
dessa samtal framträder intressehierarkier genom att fågelkropparna ordnas
utifrån hur relevanta de kan tänkas vara för andra fågelskådare. Detta menar
jag bidrar till orienteringarna i omgivningen – vilka platser som söks upp och
vilka upplevelser som förväntas och önskas från dessa platser.
De antropocentriska taxonomierna, som jag tog upp i kapitel 3, framträder
även i kommunikationen mellan skådare. En av de intervjuade berättar när
han står och ”sträckskådar” tillsammans med andra fågelskådare hjälps de åt
att söka igenom flockarna som passerar. Han kan till exempel meddela sina
kamrater att en flock med gäss är ”tom”, trots att det uppenbarligen är många
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fågelindivider i flocken. Att flocken betraktas tom betyder att det inte finns
några sällsynta arter som fångar deras uppmärksamhet. En annan term är
”målarter” vilka är de arter som fågelskådaren strävar efter att observera på
en viss plats vid ett visst tillfälle, speciellt om fågelskådare gör exkursioner till
en viss plats, kanske utomlands. Vad som blir målarter kan ha att göra med
vad skådaren förväntar sig att se på en viss plats utifrån kännedom om exempelvis flyttningsmönster. Det kan också vara så att skådaren har använt verktyg som Artportalen och noterat att en viss art har observerats på en plats
tidigare och därför tar sig dit.
När fågelskådare däremot inte lyckas observera en specifik fågelart blir det
en ”skamart”, (jfr Nylund Skog 2014:303). Skammen kommer utav att det rör
sig om en art som skådaren borde ha observerat. När Sebastian och hans vän
Johan stod i ett fågeltorn i Östergötland och räknade antal arter under en dag
under den så kallade ”Fågeltornskampen” blev talgoxe dagens ”skamart”. Det
kom upp andra fågelskådare i tornet. En av man frågade Sebastian hur många
arter de hade sett hittills under morgonen. Sebastian visade listan som han
och Johan förde i en anteckningsbok. De var uppe i 70 arter och Sebastian
kommenterade att det var en ”skamgräns”. ”Men ni har inte talgoxen än?”
undrade mannen. ”Nej det är ju en skamart i sig själv”, svarade Sebastian.
Sebastian uppmanade därefter mannen att ”skrika högt” om han fick syn på
en talgoxe, men inte så högt så att den flyger sin väg. Dessa olika termer pekar
på gemenskapens språkliga genvägar. De har däremot ingen mening utanför
skådarsammanhanget, utan visar på gemensamma sätt att betrakta och bedöma fåglar och sina egna prestationer.

Från horisontankor till splittade arter
I detta kapitel har jag undersökt vilka kunskaper som artikuleras genom fågelskådandets praktiker – vad fågelskådarna lär sig om fåglar och hur det går
till. Ett centralt tema har varit att undersöka hur olika hjälpmedel används för
att lära sig om fåglar samt hur bruket av dessa hjälpmedel påverkar sätten att
uppmärksamma dem. När fågelskådarna börjar uppmärksamma fåglar och
vill sätta namn på dem kommer de i kontakt med en artbestämningskunskap
i vilken fåglarna konstrueras som kunskapsobjekt. Kunskaperna har tolkats
som å ena sidan förtrogenhetskunskaper och å andra sidan färdighetskunskaper. Det har då blivit tydligt att det inte bara handlar om en förtrogenhet
med fågelns visuella uttryck eller läten, utan även med miljön och specifika
fågellokaler. I kapitlet har det framkommit att utrustningen och tillgången på
information påverkar inlärningen, men också vad man lär sig om fåglarna. Att
kunna googla fram kunskap om fåglarnas läten, utbredning eller visuella uttryck gör att inlärningskurvan är annorlunda idag jämfört med tidigare decennier då informationen kunde vara knapphändig och spreds långsammare.
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Jan berättar att när han började skåda fåglar på 1960-talet så var det både
fler fågelindivider och arter som han var tvungen att lämna ”obestämda” än
idag. Han kunde alltså inte artbestämma dessa fåglar med sin handkikare.
Dunlap skriver att de första amerikanska fälthandböckerna över fåglar inte
omfattade alla fågelarter som kunde befinna sig inom ett område (2011:17ff).
Detta eftersom det helt enkelt inte gick att identifiera dessa visuellt. De enkla
optiska verktygen som fanns att tillgå vid slutet av 1800-talet räckte exempelvis inte till för att kunna identifiera vissa fåglar som har för vanan att flyga
långt över havet. I den anteckningsbok som Jan bar med sig på 1960-talet
skrev han ofta ”horisontankor” som beteckning för fåglar som han inte kunde
artbestämma på håll.101 Detta händer däremot alltmer sällan idag när han skådar. Han har dels lärt sig känna igen fler arter och dels är han också utrustad
på andra sätt. Utrustningen som han använder idag, i kombination med hans
färdigheter producerar således andra slags fåglar än horisontankor. De kan
identifieras som skilda och specifika arter.
I kapitlet har digitala verktyg och DNA-tekniker visat sig påverka skådandet som epistemisk praktik. Det handlar om digitala kameror och applikationer som förändrar artbestämningsprocessen. Det handlar också om att
DNA-teknikerna kan bidra till ett scenario där skådarna inte kan identifiera
dessa nya ”splittade” arter i fält, med kikare eller kamera. I kapitlet har också
en delad terminologi tagits upp och som visar på de olika kunskaper och intressen som finns inom gemenskapen.

101 Det finns andra begrepp för när det inte går att skilja arter åt. Bland annat ”stängshök”
används när det inte går att skilja ängshökar från de snarlika stäpphökarna i vissa dräkter.
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5. Kunskapanden
Under resan i nordvästra Skåne besökte vi olika fågellokaler för att få se så
många arter av de nyligen anlända flyttfåglarna som möjligt. På lördagskvällen
hölls en så kallad artgenomgång (Fältanteckningar 2014-03-22). I samband
med middagen fick alla en lista med namnen på 300 fågelarter. När vi hade
tagit för oss av och ätit upp middagen, som bestod av en cateringbuffé, startade artgenomgången. Reseledaren, som höll i genomgången, stod i ena hörnet av den stora matsalen på vandrarhemmet. Hon tittade ner i ett papper
som hon höll i och läste upp namnen på olika fågelarter. Vi andra fyllde i våra
respektive listor. Vid några tillfällen höll hon upp, höjde blicken och rådfrågade resten av gruppen om arten ifråga verkligen hade setts eller om någon
annan art saknades. Andra deltagare fyllde på med sådana som inte kom med
i första genomgången. Jag försökte dra mig till minnes vilka av de arter som
lästes upp som jag hade sett. Jag pratade tyst med Christina, som satt mittemot mig under middagen, för att inte störa genomgången, och frågade hur
hon gick tillväga. Jag tog efter hennes exempel och gjorde två olika typer av
markeringar i listan. Ett kryss för de arter jag hade sett och en cirkel för de
arter som setts eller hörts av någon annan i gruppen. Men jag undrade fortfarande en sak: vissa av arterna skulle jag nog inte ha kunnat identifiera på egen
hand. Skulle jag markera dem i listan ändå?
När jag går tillbaka till listan som jag sparat har jag sammanlagt gjort markeringar vid namnen på 93 arter. Samma siffra förekommer också i den reserapport som författades av en av deltagarna efter resan. I listan ser jag dock
att jag har tvekat. Intill några arter har jag först gjort ett kryss och sedan en
cirkel eller tvärtom med en bläckpenna. Dessa spår av osäkerhet finns kvar i
listan och blir en del av dokumentationen av resan. Osäkerheten hade framför
allt att göra med mina ringa färdigheter i artbestämning, men också att jag var
med på resan som fältarbetande etnolog. I anteckningarna hade jag helt enkelt
inte skrivit upp alla fåglar som fanns eller dök upp på de olika fågellokalerna,
utan de fylldes av andra saker såsom samtal mellan mig och fågelskådare. Min
tveksamhet inför att kryssa för arterna i listan fick mig emellertid att reflektera
kring hur mina och andra fågelskådares sinnesintryck av de levande fåglarna
eller deras läten genomgår översättningar när de förs in i listor, analoga såväl
som digitala. Jag började fundera över på vilka sätt en artlista av detta slag
egentligen återspeglar vistelsen ute i fält i Skåne. Det väckte också undran om
när och varför det blir viktigt att föra dessa listor i fågelskådning.
I kapitlet som följer återkommer jag till dessa frågor och hur fågelskådare
värderar sina sinnesintryck när de skådar, hur de förhåller sig till andra fågelskådares påståenden om observationer, samt hur det går till när enskilda fågelskådares uppgifter blir officiella fynd genom den så kallade nationella Raritetskommitténs godkännande. Det är alla exempel på hur fågelskådning fun-
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gerar som epistemisk gemenskap när kunskap framställs och erkänns. I kapitlet diskuterar jag hur ramarna för denna gemenskap etableras, upprätthålls
och förändras genom att följa hur ett antal händelser tolkas och förstås. Gemenskapen blir synlig genom sådant som överenskommelser i artbestämning,
vid inventeringar av fågelbestånd, rapporteringar av observationer samt kontrollering av observationerna (via Raritetskommitténs arbete).

Fältornitologiska överenskommelser och frågeställningar
Fälthandböcker har tidigare i avhandlingen presenterats som aktörer vilka absorberar och artikulerar sätten att rikta uppmärksamhet mot fåglarna (genom
att identifiera deras art på avstånd och lyssna till deras läten). Lynch och Law
(1998) menar att fågelskådning kan fungera som en ingång till epistemologiska frågeställningar kring förhållandet mellan ord, objekt och aktiviteter. I
kapitel två och fyra har jag beskrivit att kopplingen mellan ord och objekt
kommer från en taxonomi som började att etableras med naturhistoriska utforskningar och som kontinuerligt ritas om. Idag är det Taxonomikommittén
som uppdaterar BirdLife Sveriges officiella lista över fågelarter inom Västpalearktis, vilket är ett område som i stora drag omfattar Europa, Afrika norr
om Sahara och sydvästra Asien. När fågelböcker såsom Fågelguiden uppdateras
är det framför allt denna lista de förhåller sig till (Svensson et al. 2009:8). Raritetskommittén, som avgör huruvida ett fynd kan läggas till den officiella statistiken över arter som observerats i Sverige, hanterar i sin tur den taxonomi
och nomenklatur som Taxonomikommittén beslutar om. Lynch och Law menar att fågelskådning kan förstås som ett bokstavligt ”language game” och
syftar då på när fälthandböcker används för att koppla samman en fågelkropp
med ett artnamn och när artnamnen förs in i listor (Lynch & Law
1998:318).102 De menar att fågelskådning på detta vis kan betecknas som en
listdriven aktivitet. Detta återspeglas även i mitt material. Fågelskådning som
listdriven aktivitet blir särskilt tydlig i olika tävlingsformer, såsom fågelrace
vilka jag återkommer till längre fram. Men även under mer vardagliga turer
karaktäriseras fågelskådandet av att utövarna registrerar de olika fågelarter
som finns på eller passerar det område som besöks. Det inledande exemplet
från resan med Rapphönan visar också på detta listförande när lördagens middag avrundades med en artgenomgång. Lynch och Law skriver att det ”language game” som fågelskådning innebär ter sig olika för nybörjare och för
rutinerade fågelskådare, vilket blev uppenbart när jag själv skulle kryssa för
arterna i listan. Att kunna erfara ett ords mening, som i den här kontexten är
namnet på en art, handlar om att behärska ett socialt organiserat och förkroppsligat sätt att läsa och skriva. När jag under artgenomgången var osäker
Här har Lynch och Law lånat Wittgensteins begrepp ”language game” för att beskriva:
”systematic use of words in recurrent practical situations” (1998:338).
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på vilka arter som setts under dagen handlade det bland annat om att jag inte
erfor ordens, alltså artnamnens, meningar och att jag inte behärskade artbestämning. Samtidigt ifrågasatte jag inte att dessa arter hade observerats av
andra mer rutinerade fågelskådare. Jag och de andra deltagarna gick med på
premissen att det vi gjort under turen till olika lokaler resulterat i listor med
arters namn.
Tillvägagångssätten för att skapa dessa listor har att göra med det som
emiskt kallas fältornitologi, vilket står för att göra observationer i fält och där
fält då betecknar de rumsliga utrymmen där fåglarna rör sig fritt av egen kraft.
Den kunskap som framställs och som är under förhandling i det undersökta
området är främst relaterad till sådana observationer. Det övergripande kunskapsprojektet i fågelskådning kan ringas in som: hur arter skiljs åt, det vill
säga artbestämning, arters förekomst i tid och rum, populationers ökande och
minskande, samt varför det sker. Dessa frågeställningar har jag funnit ha en
överordnad roll samtidigt som kännedom om många andra aspekter av fåglarnas beteenden och ekologi följer av detta fokus. Frågeställningarna har rötter både i äldre naturhistoria och till idéer om naturvård och fågelskydd som
växte fram under 1900-talet, vilket togs upp avhandlingens andra kapitel. Till
detta kunskapsprojekt – och verksamma i att reglera vad som blir giltig kunskap – är olika institutioner knutna. Det gäller bland annat de ovan nämnda
kommittéerna vid sidan av fågelstationer, universitet och museer.103
Sammantaget både ordnar och ordnas de ovan nämnda frågeställningarna
av en uppsättning seende- och lyssnarpraktiker, som bland annat har att göra
med de teknologier och hjälpmedel som sätts i bruk. Dessa fältornitologiska
praktiker blir de främsta metoderna för att skapa kunskap. Samtidigt används
även andra metoder för att artbestämma fåglar nämligen: tolkning av fotografier, inspelningar av fåglars läten, skinn i samlingar på museer och fåglars
DNA. När fågelskådare exempelvis fotograferar fåglar i fält och studerar bilderna i dator hemma och jämför med andra fotografier kan det benämnas
som en ”skrivbordsornitologi”. Det kan handla om att sammanställa och utvärdera inventeringsresultat, men det kan också både vara ett sätt att lära sig
mer om art-, ålders-, ras-, eller könsbestämning av fåglar, och utforskande av
fåglarnas systematik. Som tidigare nämnts startar intresset för fåglar i de allra
flesta fall i namnsättningen av arter ute i fält. En del blir med tiden intresserade av andra typer av lärande och fortsätter med en typ av skrivbordsornitologi som togs upp i kapitel 3: Jan gjorde staplar av olika arters förekomst under skoltiden, Ann har beskrivit sina fenologistudier och Stefan kallar sig hobbyforskare. Till skillnad från fältornitologi och skrivbordsornitologi kan test

Bland dessa har några återkommit i materialet: Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Nord-Trøndelag University College och Naturhistoriska riksmuseet. Från Naturhistoriska riksmuseet koordineras exempelvis ringmärkning i Sverige genom den så kallade
Ringmärkningscentralen.
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av fåglarnas DNA benämnas ”laboratorieornitologi”.104 Den sistnämnda utförs i laboratoriemiljöer vid universitet eller forskningsavdelningar på museer
och är inte tillgängliga för de enskilda fågelskådarna. I texten som följer startar
jag i en beskrivning av hur kunskapsproduktionen organiseras genom samarbeten mellan olika aktörer – professionella och amatörer – kring de ovan
nämnda frågeställningarna: hur arter skiljs åt, arters förekomst i tid och rum
och populationers ökande och minskande.

Amatörer och professionella
I kapitel 2 skrev jag att samarbetet mellan amatörer och fackmän betonades i
tidskriften Vår Fågelvärld när Sveriges Ornitologiska Förening – idag BirdLife
Sverige – på 1940-talet skiljdes från Svenska Naturskyddsföreningen och blev
en egen förening. Amatörerna skulle alltså bidra till det vetenskapliga projektet genom att lägga sina ”fynd och upptäckter” till det material som gav
kunskaper om naturens beskaffenhet. I den beskrivningen skiljdes amatörer
från fackmän, och de förstnämnda skulle kunna bidra med uppgifter till de
senare. Benämningen amatör kan komma av olika anledningar och behöver
inte vara en följd av en yrkesutbildning (Beckman 2008:220-221). Idrottsmän
behöver exempelvis inte en formell utbildning för att bli professionella. Kategorin ”professionell” pekar emellertid ofta på en yrkesgrupp. I fallet med
fågelskådning så finns denna yrkesgrupp – med utbildning i biologi – vid naturhistoriska museer och universitet, liksom vid Länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Samtidigt finns det många som betraktas som experter eller professionella som saknar formell utbildning i ornitologi och som heller inte har
ornitologin som yrke. Ett exempel är Gigi Sahlstrand, en av författarna till
Börja skåda fågel och dessutom en av grundarna av Rapphönan, som arbetar
som guide på heltid. Ett annat exempel är ledamöterna i Taxonomikommittén
som både utgörs av verksamma forskare vid universitet och personer som
enkom är engagerade på en hobbybasis.105 Kommittén tar också hjälp av en

De tre termerna fält-, skrivbords- och laboratorieornitologi används delvis emiskt. Fältornitologi och fältornitolog är en etablerade termer och återkommer i såväl intervjuer som i
olika skriftliga källor. Skrivbordsornitologi används inte lika frekvent men förekommer
bland annat i Ölands fåglar om en intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet som inte var någon skrivbordsornitolog utan var ute i fält (Fritz & Tyrberg 2015:354). Termen förekommer
även i en artikel i tidskriften Fåglar i Uppland 2012, där en fågelskådare berättar att han lägger
110–130 dagar per år på skådning (Steinholtz 2012). Utöver att vara ute och skåda så ägnar
han sig åt skrivbordsornitologi då han sammanställer och utvärderar inventeringsresultat,
och skriver artiklar. Laboratorieornitologi nämner Lars Svensson i Roadrunner när han förklarar hur DNA-tekniken påverkar fågelskådningen (Svensson i Lagerqvist 2012).
105 Medlemmarna i Taxonomikommittén väljs av BirdLife Sveriges styrelse utifrån förslag på
namn som bollas mellan kommittén och styrelsen.
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referensgrupp som består av: ”facktaxonomer eller särskilt insatta och intresserade personer”.106 Till de senare hör bland andra Lars Svensson som också
är en av författarna till Fågelguiden.107 I Raritetskommittén är några av ledamöterna yrkesverksamma ornitologer men det gäller inte alla. Deras kunskaper
kommer istället från ett engagerat intresse. På samma gång är många av de
professionella – alltså de som har formella utbildningar i biologi – fågelskådare från början. Stefan valde en sådan utbildning och Sebastian har blivit
mer fågelintresserad under sin pågående utbildning i biologi. På fågelstationerna i Falsterbo och Ottenby liksom inom BirdLife Sverige, finns en blandning av yrkesutbildade, anställda och frivilligarbetare. Föreningen ger ut den
fackgranskade tidskriften Ornis Svecica som rör ”alla typer av ornitologi”. På
föreningens hemsida står det: ”utöver bidrag av professionella ornitologer
välkomnar tidskriften uppsatser från icke yrkesverksamma forskare”.108 Att
forska är därmed inte bara förbehållet de som innehar en tjänst som forskare.
I fågelskådningen är alltså gränserna mellan amatören och den professionella suddig, liksom mellan hobbyutövare och yrkesverksamma.109 På volontärbasis bidrar många fågelskådare med uppgifter som kan användas i studier,
bland annat genom att kontinuerligt rapportera i Artportalen eller att delta i
riktade inventeringsprojekt. Som jag skrev i avhandlingens andra kapitel började upprop publiceras i BirdLife Sveriges Vår Fågelvärld i slutet av 1950-talet
och i dessa uppmanades medlemmarna att rapportera iakttagelser om specifika arter (Bengtsson 2010). Detta kom att få benämningen riksinventeringar.
Under andra halvan av 1900-talet har även andra inventeringsformer satts i
bruk i vilka olika institutioner varit iblandade. I kapitel två nämndes också
supplementet till Vår fågelvärld 1999, ”Svensk Fågelatlas”, som är en 500-sidig
genomgång av 257 arters förekomst i tid och rum i Sverige (Svensson et al.
1999). Verket bygger på en landsomfattande häckfågelstaxering som utförts
av omkring 1000 frivilliga. År 2015 byttes riksinventeringarna ut till en ny
form som kallas Sjöfågeltaxeringen där omkring 500 fågelskådare deltar. Det
är Svensk Fågeltaxering (SFT) – ett projekt vid Biologiska institutionen,
Lunds Universitet och en del av Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram – som ansvarar för att ta hand om data, analysera och
BirdLife Sverige. ”Taxonomikommitténs ledamöter”. http://birdlife.se/tk/ledamoter/
Hämtad 2018-09-05
107 Lars Svensson som återkommer i materialet. Förutom Fågelguiden har Svensson också skrivit Identification guide to European Passerines som gavs ut första gången 1970. Boken beskrivs både
av fågelskådaren Jan och på Naturbokhandelns hemsida som ”Ringmärkarbibeln” och har
kommit i flera upplagor. I den ges beskrivningar på hur fåglar kan identifieras i handen.
108 BirdLife Sverige. ”Ornis Svecica”. http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/medlem/tidskrifter/ornis-svecica/ Hämtad 2018-07-13
109 Även när det gäller utvecklandet av utrustningen som används är fågelskådare ofta inblandade, vilket jag har gett flera exempel på. När Fågelguiden lanserades som applikation på Falsterbo Bird Show 2014 beskrev britten Stephen Menzie, som arbetat med att ta fram appen,
att hälften av personerna i teamet är skådare.
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avrapportera. BirdLife Sverige arbetar med regionalföreningarna om att rekrytera och koordinera inventerare. På föreningens hemsida beskrivs inventeringen både som en metod för miljöövervakning och ett medel för att öka
intresset så att fler ska vilja arbeta med det på sin fritid. Att följa fågellivet
”noggrant och systematiskt” beskrivs på Svensk Fågeltaxerings hemsida som
”roligt, spännande och lärorikt” och att det dessutom är ”insats för övervakningen av vår fågelfauna!”.110
Motivationen till att delta i inventeringar kan förstås utifrån de affektiva
logiker som togs upp i avhandlingens tredje kapitel. Förutom att känna mening i att delta i ett projekt som kan gynna fåglarna kan drivkrafterna förstås
utifrån att det ger inventerarna en känsla av mening och tillfredsställelse genom igenkänning, spänning och genom att färdigställa listor: alltså kroppslig
karisma. För att delta i inventeringar krävs att inventerarna besitter vissa färdigheter. På SFT:s hemsida går det att läsa om hur man ska gå tillväga:
Den som känner igen våra fåglar till utseende och läte är välkommen att delta.
[…] Vad behöver man kunna för att vara med? Du bör känna igen fåglarna
som finns i ditt område, både till utseende och läte. Att kunna läten är extra
viktigt, för många individer hör man bara. Du behöver dock inte kunna
vartenda litet pip.111

För att bli inventerare ska skådaren alltså kunna artbestämma fåglar, både visuellt och audiellt. Antropologen Charles Goodwin har tagit fram en modell
som kan användas för att förstå hur olika gemenskapers sätt att betrakta verkligheten, förstå händelser och avgöra dess natur formas (Goodwin 1994).
Goodwin använder arkeologers seende som ett exempel: hur de beskriver och
tolkar jordens skiftningar vid utgrävningar så att andra arkeologer förstår vad
det handlar om. Professionellt seende, som arkeologernas, formas i tre steg
menar Goodwin och dessa är följande:
[…] 1) coding schemes used to transform the materials being attended to in a
specific setting into the objects of knowledge that animate the discourse of a
profession; 2) highlighting, making specific phenomena in a complex perceptual field salient by marking them in some fashion; and 3) the production and
articulation of material representations (ibid:606).

För inventerarna finns kodningssystemet i form av den taxonomi som återges
i fälthandböcker och annan bestämningslitteratur. I fälthandböcker har
materialiteten, det vill säga fåglarna, kodats. De har urskilts som fågelarter,
som skiljer sig åt i kön och ålder. Därefter har aspekter av dem valts ut (exempelvis deras färgteckning, form, läte) och karakteriserats, varpå det har
skapats representationer som artikuleras i bild och text (jfr Turtinen 2006:88).
110
111

Svensk Fågeltaxering. http://www.fageltaxering.lu.se/inventera Hämtad 2018-09-05
Ibid.
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Inventerarna förväntas emellertid inte använda fälthandböcker, utan behärska
det professionella seendet och hörandet som utövare i fågelskådningens
epistemiska gemenskap. Här ska alltså skådaren kunna använda sin kännedom
om fåglarnas jizz. Geografen Rebecca Ellis har undersökt jizz-kunskaper hos
botaniker och betonar att dessa färdigheter är svårgripbara. Ellis lyfter fram
det paradoxala i att jizz-färdigheter har använts som metod i naturhistorisk
forskning parallellt med metodiskt mycket noggranna kartläggningar och karaktäriseringar av studieobjekt (Ellis 2011). Artbestämning utifrån kunskaper
om fåglarnas jizz och läten måste förstås som relativt flyktig och osäker. Fågelskådaren är själva instrumentet i undersökningen som tolkar ljud- och synintryck (jfr Watson 2010:125). De data som sedan behandlas av forskare vid
Lunds universitet är resultaten av enskilda inventerares iakttagelser.
BirdLife Sverige uppmanar ”sina” inventerare att tentera av en kurs på
Nord-Trøndelag University College.112 Det kan förstås både som ett sätt att
höja kvaliteten i resultaten och som ett sätt att professionalisera seendet. På
sidan BirdId.no erbjuds kurser i artbestämningskunskap och kunskaperna är
tänkta att användas vid fältbestämningar. BirdId.no var en av de många utställarna på mässan BirdFair i Storbritannien. Sidan beskrivs som “[…] a website for anyone who wants to learn more about birds and wants to gain formal
evidence of their developing skills”.113 Det står också att igenkännandet berikar livskvaliteten och att färdigheten kan göra dig anställningsbar eftersom
inventeringar är en del av hållbarhetsarbetet i många europeiska länder.
Emma använder BirdId.no för att träna artbestämning genom att ”bestämma” fåglar i fotografier, eller inspelade läten som spelas upp. Hon vill på
sikt göra kursens test för att få sina färdigheter ”på print”, även om hon utbildar sig inom ett helt annat område. Sidan är alltså både till för att lära sig
mer om fåglar och för att få ett formellt bevis på lärandets progression och
på sina färdigheter gällande artbestämning. Fågelskådare som besitter omfattande bestämningsfärdigheter torde kunna göra provet utan vidare förberedelser. Det går att tentera både utifrån en nationell och västpalearktisk avgränsning, och att erhålla högskolepoäng. På BirdLife Sveriges hemsida står
det att föreningens målsättning är att 100 inventerare ska ha tenterat av de 30
högskolepoängen inom en treårsperiod för att göra inventeringarna mer
säkra.114
Fågelskådarnas bidrag som medborgarforskare består främst i att de genom färdigheter i att göra fältbestämningar skapar data om olika arters förekomst i tid och rum. I avsnittet ovan har jag främst berört inventeringar som

BirdLife Sverige. ”Utbilda dig interaktivt”. http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/birdid-trana-pa-att-kanna-igen-faglar/Hämtad 2018-07-13
113 Nord Univeristy. https://www.birdid.no/bird Hämtad 2018-07-13
114 BirdLife Sverige. http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/birdidtrana-pa-att-kanna-igen-faglar/Hämtad 2018-07-13
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organiseras i samarbete mellan universitet och fågelintresseföreningar på uppdrag av Naturvårdsverket och Länsstyrelserna. Fågelskådare är dock delaktiga
i miljöövervakning dels genom de ovan nämnda formaliserade inventeringarna som sker efter upprop från föreningar och/eller universitet, och dels
genom att kontinuerligt rapportera betraktelser från vistelser ute i fält i Artportalen. I avsnittet som följer handlar det om de bidrag som blir resultaten
av sådana vardagliga turer som görs på eget initiativ.

Rapportering för en epistemisk gemenskap
Under intervjuer och i fältarbetet återkommer det som tidigare hette Svalan
och som under tiden för avhandlingsarbetet lanserades som ”Nya Artportalen”. När jag går in på Artportalen och läser om webbplatsen beskrivs det där
som en sida för medborgarvetenskap, eller citizen science.115 Det lyfts fram
som ett verktyg ”för professionell, såväl som ideell, naturvård” och att den
leder till naturvårdsinsatser ”redan nu”. Det står också att databasen kan vara
till hjälp i framtiden för att identifiera trender och på så vis ”förebygga miljöoch klimatproblem”. Förutom att vara ett verktyg i naturvård och en källa till
kunskap lyfts Artportalen fram som en mötesplats för naturintresserade ”som
på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta
kunskaper med varandra”. Här framkommer det att databasen används som
ett socialt medium och kan därmed betraktas som en central kommunikationskanal för den epistemiska gemenskapen. Artportalen drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.116
Intresseföreningarna BirdLife Sverige, Sveriges Botaniska förening, Sveriges
Entomologiska förening samt Sveriges Mykologiska förening står listade som
samarbetspartners.
Fågelskådarnas rapportering sker alltså genom Artportalen. Rapporterna
där behandlas av en regional rapportkommitté (Rrk), och när det rapporteras
ovanligare arter är det en nationell raritetskommitté som granskar rapporterna.117 Uppgifterna publiceras därefter i både regionala rapporter, tidskrifter
och i BirdLife Sveriges Fågelåret som ges ut som ett supplement till medlemstidskriften Vår Fågelvärld. I de riktade inventeringarna finns instruktioner för

Artportalen. ”Vad är Artportalen?” https://artportalen.desk.com/customer/sv/portal/articles/2719775-vad-är-artportalen- Hämtad 2018-07-13
116 I ArtDatabankens uppdragsbeskrivning står det att uppdraget är att: 1, ”samla in och lagra
data om svensk biologisk mångfald” 2, ”analysera situationen för Sveriges biologiska mångfald” 3, ”stödja myndigheters arbete med biologisk mångfald (nationellt och internationellt)”
4, ”genomföra regeringsuppdraget Svenska artprojektet” 5, ”genomföra forskning som stödjer uppdrag 1 till 3”. https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/ Hämtad 2018-07-13
117 BirdLife Sverige. ”Fågelrapportering”. http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/forskning/fagelrapportering/ Hämtad 2018-07-13
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vilka arter som ska rapporteras. Rapporteringen i Artportalen kommer emellertid inte med sådana anvisningar, även om systemen i sig har vissa inbyggda
mekanismer som kan styra rapportören. Några av dessa återkommer jag till
längre fram. Hur går då fågelskådarna tillväga när de rapporterar i Artportalen
och andra system? Och hur påverkas fågelskådarnas rapportering av att Artportalen också fungerar som en mötesplats där användarna kan interagera
med varandra?
Rapporteringen i Artportalen sker, menar jag, efter några av de affektiva
logiker som tidigare tagits upp. Det är inte enkom bidraget till fågelforskning
som har bäring. I de tidigare kapitlen har jag visat att det är vanligt att rapportera alla arter som ses eller hörs i början av året. Dessa observationer hamnar
i årslistorna. På så vis kan de jämföra arternas förekomst i tid och rum mellan
olika år. I januari rapporterar exempelvis Sebastian ”allt”, och även vanliga
arter såsom talgoxe och blåmes. Resterande månader lägger han inte märkte
till dem på samma vis och vet inte hur många han ser. Jag tolkar det som att
det inte är intressant att kommunicera dessa senare på året; det får inget potentiellt gehör inom den epistemiska gemenskapen. När Sebastian deltog i
fågeltornskampen uppmärksammade han alla arter eftersom det var en tävling. Han berättar dock att om det inte vore en tävling hade han bara rapporterat fem till tio arter efteråt i Artportalen. Han säger att han endast skulle ha
rapporterat ”det roliga”. När jag undrar vad det skulle ha varit från den dagen
i början av maj säger han:
Rödspov, skräntärna, lärkfalk. Alltså dom som är nya för mig i år är ju självklara
då: törnsångare, mosnäppa. Mosnäppa skulle jag nog ha rapporterat oavsett.
Sen är det så, att om jag är ute nu flera gånger de närmaste veckorna och ser
mosnäppa varje gång, då kommer jag inte rapportera det varje gång. Men det
som jag blir lite extra glad över att se, är väl den regeln jag går efter. Rödspovarna är jag alltid glad över att se [skratt]. Eller om det är några roliga gäss, eller
dvärgmåsarna skulle jag rapportera. Lite rovfåglar är alltid kul att rapportera.

Han rapporterar med andra ord de arter som framträtt karismatiskt för honom – det som skapar positiv affektion. I intervjun med Sebastian och andra
skådare blir det tydligt att Artportalen har en framträdande funktion som medium för informationsutbyte mellan fågelskådare, snarare än endast som en
portal för medborgarvetenskap och miljöövervakning. Detta uppmärksammas även i beskrivningen av Artportalen på databasens hemsida, som togs
upp i förra stycket, där det beskrivs som en ”mötesplats för naturintresserade”. Sebastian berättar att han både rapporterar för sin egen skull – för att
föra en egen obsbok – men även för att upplysa andra som ska åka till de
platser han besöker. Han använder själv sidan för att se vad andra har sett på
de lokaler han har tänkt besöka. I Svalan, det som föregick Nya Artportalen
som lanserades 2015, fanns ”pluppar” som en markering för ovanliga arter.
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Dessa visuella markeringar finns inte i det nya systemet, ovanliga arter markeras istället med fetstil och versaler.
Eller det första kriteriet [för att rapportera en art] är hur ovanliga är dom. På
gamla Svalan fanns det såhär gamla pluppar man kunde få. Nu finns ju inte det
riktigt. Det är någon liten markering, men då förut så var väl i alla fall ett kriterium att är det en sån art som får en plupp på sig, då rapporterar jag. För då
kommer det upp direkt när man trycker på sidan. Nu kommer ju liksom alla
upp direkt utan någon filtrering. Så det är väl någon sån här generell linje som
jag går på...
Elin: Plupp-arter…
Ja, plupp-arter [skratt]. Som på något sätt behandlas av Rrk [den regionala rapportkommittén] är det väl. Men sen kan det vara att jag inte har sett någonting
på länge… eller om jag sett något visst antal. Om jag har sett extra många av
någonting idag. Något tillfälle förra året rapporterade jag skrattmås här ute i
juni eller maj kanske det var. Tolvhundra stycken. Då hade jag liksom gjort ett
försök att räkna dem, vilket är svårt att veta hur noggrant det var, men liksom
om jag inte räknar skrattmåsarna, så rapporterar jag inte tjugo stycken, för det
ger inte mig någonting heller; jag vet att det finns skrattmås här ute. Det behövde jag liksom inte känna att jag behöver ha en obs på i protokollet så att
säga.

Sebastian rapporterar alltså det som är ovanligt, det kan gälla både art och i
antal, men även när han gjort en sådan insats som beskrivs ovan där han har
försökt räkna samtliga skrattmåsar på en fågellokal. Han rapporterar det som
den Regionala rapportkommittén, i området han skådar, kommer behandla.
Det finns strax under 30 regionala rapportkommittéer runt om i landet och i
dessa sitter lokalt förankrade skådare som administrerar inrapporterade fynd
i Artportalen.118 Stefan rapporterar också utifrån vad han tror att rapportkommittén vill och säger att det också: ”går hand i hand med vad de flesta vill läsa
– som ett aktuellt nyhetsvärde”. Observationer med sådant nyhetsvärde beskriver han på följande vis:
Det kanske kan va höga sträcksiffror eller nånting, eller det kan va en av dom
lite ovanligare arterna. Jag slarvar bland annat med häckfynden. Egentligen ska
man ju vara lite noggrannare med att rapportera dom lite vanligare arterna om
dom häckar. Men det är jag slarvig med. Man ska ju egentligen lägga in grön-

I flera av de regionala rapportkommittéerna som jag har varit i kontakt per mejl verkar
arbetssätten likna det som jag beskriver längre fram om den nationella Raritetskommittén. I
några fall verkar dock arbetet hänga på några få personer, då det kan vara svårt att hitta skådare
med detta typ av engagemang. I några kommittéer delar ledamöterna inom kommittén upp
arbetet så att varje ledamot har vissa arter som hen ansvarar för.
118
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gölingar och sånt som ropar, så att om nån vill undersöka alla ropande gröngölingar på Öland så ska dom få upp det [i Artportalen] men jag glömmer det.
Eller det blir för mycket att mata [in].

Både Stefan och Ann ger uttryck för att ha dåligt samvete över att de inte
rapporterar mer i Artportalen. För att det ska fungera miljöövervakande menar båda att de borde rapportera de frekvent förekommande arterna. Det verkar främst rapportera det med nyhetsvärde, när de egentligen vet att andra
uppgifter kan vara värdefulla om man vill veta hur det går för en art inom ett
område: exempelvis hur många gröngölingar som häckar på Öland. Ann berättar att hon går in på Svalan dagligen men hon rapporterar inte själv. Hennes
man gör det och lägger ibland in det hon har sett åt henne. ”Det är bara för
jag är så lat”, säger Ann. Att ägna sig åt att rapportera tar tid och är ett arbete
som kan bli eftersatt. Hon kollar både vad som setts hemma på Öland och i
”riket” eftersom hon inte har larmtjänsten Bird Alarm men ändå vill hålla sig
à jour med vad som ses i landet.
Annette förmedlar att hon tycker att det är svårt att veta vad hon ska föra
in, även om hon rapporterar i Artportalen ibland. Hon poängterar också att
det beror på var hon är: ”En fågel kan ju va vanlig på ett ställe, och där rapporterar man inte in den, medans den är jätteovanlig på andra ställen”. När
hon hittar ”roliga” arter rapporterar hon. Det handlar ofta om fåglar på flytt
som inte finns i området i vanliga fall. Om hon däremot går kring sjön i hennes närområde och hittar roliga arter att rapportera, ska hon i så fall rapportera den vanligt förekommande arten talgoxe också?
Jag tycker det är svårt att veta hur man ska använda sig av det där. Det känns
konstigt att rapportera in allt, för det är ingen som är intresserad av att det
finns en talgoxe där, men samtidigt blir det så konstigt för var ska man dra
gränsen? Vad är värt att rapportera in och inte? Det tycker jag är ganska svårt.

Här visar det sig återigen att Artportalen är ett socialt medium och att dess
användare gör ett urval med andra användare i åtanke, utifrån vad som har
ett nyhetsvärde i det område som de rapporterar ifrån. Eleonor, som inte har
skådat så länge berättar att hon går in på Artportalen ibland. Hon har däremot
ännu inte skaffat ett eget konto eftersom hon vill känna sig mer säker på artbestämning innan hon själv börja rapportera sina iakttagelser. Kerstin berättar
att hon anordnar ”inneträffar” under vinterhalvåret för den grupp av kvinnor
som hon samlat i den norrländska staden där hon bor. Under träffarna har de
fokuserat på att lära sig känna igen fåglarna, deras läten och beteenden utifrån
instuderingsfrågor kopplat till fågelböcker. Den kommande vintern planerar
Kerstin att ha Artportalen som tema på en av träffarna. Detta är ett tydligt
exempel på att interaktionen bland skådare inte bara handlar om fåglarna utan
även om utrustningen. När ”Nya Artportalen” lanserades 2015 blev det tyd-
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ligt att webbplatsen är central i många skådares praktiker. I den första versionen var det många funktioner som krånglade för användarna. I Facebookgrupperna ställde enskilda användare frågor om huruvida andra upplevde
samma problem när de försökte mata in rapporter eller ladda upp bilder. Det
startades efterhand en grupp enkom för detta på Facebook där användare,
inte bara skådare, kan hjälpa varandra och dela med sig av erfarenheter och
knep om de nya funktionerna.119

Tillit och trovärdighet
I Artportalen kan vem som helst bli rapportör. När uppgifter om ovanligare
arter matas in i Artportalen får observatören skriva en rapport som antingen
bedöms av en regional rapportkommitté eller den nationella Raritetskommittén, och den senare processen återkommer jag till längre fram i kapitlet. I
detta stycke undersöker jag emellertid hur fågelskådarna hanterar uppgifter
från andra fågelskådare som ännu inte kontrollerats av en kommitté. Fältbestämningar som fågelskådare gör kommuniceras vidare och sprids genom
kommunikationsmedier såsom Artportalen, Bird Alarm, Facebook, WhatsApp, och Lineband. Genom detta förmedlas uppgifter till andra intressenter
i den epistemiska gemenskapen. För att detta utbyte av uppgifter ska fungera
och vara meningsfullt måste medlemmarna lita på att innehållet stämmer och
förstå hur uppgifterna har fastslagits, även om de kanske inte reflekterar över
processen i de enskilda fallen. Ann menar att personer utanför gemenskapen
ofta förundras över att fågelskådare litar på varandra. Detta kommer upp i
intervjun när hon berättar om de fågelrace som hon brukar delta i.
Det är jätteroligt med dom här racen [...] Man är ute från sex på morgonen till
tre och får röra sig hur man vill [på Öland] och ska se så många [arter] som
helst, och just det här att det är ärlighet. Det har många icke-skådare svårt att
förstå. ’Är det bara för dig att säga att du såg en sån?’.

Lokala fågelskådarföreningar och andra grupperingar arrangerar på flera håll
i Sverige så kallade ”race”, en eller flera gånger om året, där det gäller att i lag
se så många arter som möjligt under en dag inom ett begränsat område. Ann
deltar gärna i sådana race på Öland. Hon åker då runt tillsammans med upp
till tre andra fågelskådare till olika fågellokaler där de förväntar sig att se
många olika arter. När resultatet gås igenom i slutet av dagen räcker det att
lagen påstår att de har sett eller hört den aktuella fågeln. En regel är dock att
alla i laget ska ha sett eller hört arten, men inga ytterligare bevis behövs för
att styrka påståendet. Precis som Ann, får jag ofta frågor om detta när jag

119

Liknande kommunikation har jag noterat sker kring applikationen Bird Alarm.
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berättar om mitt avhandlingsprojekt. Det verkar som att det förväntas något
mätbart, ett bevis, i motsvarande tävlingsmoment.
Sociologen Peter Donnelly (1994) har undersökt tillit i fågelskådning respektive bergsklättring, vilka han identifierar som sporter där resultaten inte
går att mäta. I artikeln beskriver Donnelly en ökad övervakning över tävlingar,
och ökad misstänksamhet som en del av en samhällsförändring i stort. Tillit
och misstro aktualiseras i sociala relationer vid ofullständig information. Enligt sociologen Anthony Giddens handlar tillit om “the vesting of confidence
in persons [...] made on the basis of a ’leap of faith’ which brackets ignorance
or lack of information” (Giddens 1991:244, citattecken i original). I Donnellys
studie hade informationen som saknas att göra med individers tidigare beteende och bedrifter. Det skulle inte vara nödvändigt att behöva lita på någon
vars aktiviteter ständigt var synliga. Att ha tillit behövs alltså inte när alla handlingar är synliga, men så är inte fallet i fågelskådning och vid artracet, tävlingen, som Ann beskrev. På genomgången efteråt får de övriga deltagarna
lita på uppgifterna eftersom de inte varit med själva; de saknar information
om själva händelseförloppen.
Donnelly drar slutsatsen att (bristen på) tillit ofta inte orsakar problem i
skådning eftersom många fågelskådare ofta ser samma ovanliga fågelindivid
(1994:225). På artgenomgången vid racen är det emellertid inte så att lagen
kan påstå att de sett eller hört vad som helst, utan att bli ifrågasatta. De övriga
lagen skulle troligtvis opponera sig om ett lag påstod att de sett en rad ovanliga arter som inget annat lag har sett. En förutsättning för att skådarna ska
kunna lita på varandra är till att börja med att de delar uppfattning om metoderna som lett fram till påståendena. De metoderna handlar alltså om att det
är möjligt att avgöra fåglarnas art genom fältbestämningar – genom att titta,
lyssna och tolka fåglarnas fysiska karaktärer, rörelsesätt, beteenden eller läten.
Därutöver värderas påståendena även utifrån vem det är som framför dem.
För att passera som erfaren fågelskådare gäller det att vara känd som en sådan
hos andra fågelskådare, och/eller kunna prata om fåglar på ett sätt som visar
upp en kunskap om fåglar. De intervjuade fågelskådarna har berättat att en
person kan röja sin okunskap genom att räkna upp ”fel” arter på en viss plats
vid en viss tidpunkt. Skådaren måste således känna till fåglarnas utbredning
och fenologi (periodiciteten hos flyttfåglarna). I de race som Ann deltar i har
majoriteten av deltagarna stor erfarenhet, och de är också kända för varandra.
Den ärlighet eller tillit som hon talar om är således snävt inramad av att andra
fågelskådare kommer att värdera utsagorna kritiskt, mot bakgrund av vem du
är och hur du pratar. Fågelskådarna måste således behärska ett visst sätt att
presentera observationerna för att utsagorna ska bli trovärdiga. I tävlingen
kan de sakna information om händelseförloppen när fågeln observerades,
men inte om de tävlandes bedrifter och beteenden vid andra tillfällen.
Saknas sådan information verkar emellertid andra aspekter också kunna
påverka hur ett påstående tas emot. Utrustningen är en sådan aspekt. Ute i
fält känner fågelskådarna igen och kategoriserar, inte bara fåglar, utan även
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fågelskådare och deras kunnighet. Under skådarhelgen i Skåne mötte vi vid
ett tillfälle två andra fågelskådare, en man och en kvinna i övre medelåldern.
När jag passerade dem tillsammans med den lokala fågelskådaren Carina berättade de två skådarna att de hade sett en art flyga in i vassen invid oss. När
de två skådarna hade gått vidare berättade Carina att just den arten är ovanlig
i området vid den tiden på året. Hon hade också sett en fågel flyga ner i vassen, men tyckte det istället liknade en art som är mer vanligt förekommande.
Carina sade således att hon misstänkte att paret kan ha misstagit sig ”trots att”
de bar Swarovski-kikare, vilket tillhör de exklusiva märkena och något som
förknippas med erfarna och kunniga skådare.
För att kunna presentera en trovärdig historia bedöms inte bara utrustningen, tidigare erfarenheter och hur du pratar. Även sociala positioner såsom
genus och ålder kan identifieras som faktorer som kan påverka hur utsagor
tas emot. Ann berättar att hon upplever att hennes observationer i högre grad
blir ifrågasatta än hennes fågelskådande makes påståenden när de skådar tillsammans och träffar på andra skådare. Detta verkar främst gälla när hon möter fågelskådare som hon inte känner sedan tidigare. Emma berättar på ett
likande sätt att hon som fågelskådare och ung tjej upplever att hon måste
”överprestera för att vara bra nog”, samtidigt som ingen förväntar sig att hon
ska kunna något alls och tycker hon är duktig bara hon visar att hon kan basala
aspekter kring artbestämning. Ett återkommande tema i materialet – som jag
tog upp i kapitel två utifrån böcker som beskriver fågelskådning – är att inom
gruppen fågelskådare har könsfördelningen haft en tydlig slagsida åt manliga
utövare (Fredriksson & Tjernberg 1996; Johnsson 2015; Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017). Här har en exkluderande jargong lyfts fram, både i intervjuer och i de nämnda böckerna, som en anledning till svårigheterna för
kvinnor att ta sig in i gemenskapen, och i Upplands fåglar står det exempelvis
att ”[…] många män inte tror att kvinnor har något att komma med i diskussioner om fåglar i fält” (Fredriksson et al 1996:172). Som jag nämnde ovan
anordnar Kerstin ”inneträffar” under vinterhalvåret för en grupp av kvinnor.
Hon har gjort instuderingsfrågor som hon baserar på fälthandböckerna. Kerstin berättar att det är för att kvinnorna ska ”våga gå ut bland herrarna och
säga att det är en si eller att det är en så”. Jag tolkar det som att de ska våga
komma med påståenden om vilka arter som finns ute i fält. Utifrån dessa
skildringar kan tilliten för just kvinnors påståenden inom gemenskapen antas
vara låg.
Flera av de intervjuade som varit aktiva skådare under en längre period
menar dock att jargongen ute i fält generellt sett har förändrats de senaste
decennierna. Flera skådare har berättat att de inte gärna har velat prata högt
på platser där andra skådare befunnit sig, då de varit rädda för att säga fel
saker. Ann berättar att hon förr (på 80 och 90-talen) inte gärna uttalade sig
högt i fågeltorn. Idag upplever hon att det är annorlunda:
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Det har blivit en annan öppenhet för ornitologi, alltså att ha med barnen och
familj och då kommer ju frågorna: dom här självklara frågorna som bör
komma hos alla oavsett ålder. Och det kan ju va så förlösande, när man har
med sig någon icke-skådare ut och som högt och tydligt undrar ’jamen hur vet
du att det är en rödbena?’ i ett fågeltorn. Då får jag berätta varför jag vet att
det är en rödbena. Förr kanske man inte skulle våga ta med sig någon sån
person, som vill att man ska berätta hur man vet att det är en gluttsnäppa och
inte en rödbena, utan då pekade man lite diskret i boken istället.

Ann resonerar även kring att den upplevda förändringen kan ha att göra med
att hon är äldre – och säkrare på artbestämning – och inte tycker det är så
viktigt med prestigen längre. Med åren har hon blivit mer ödmjuk inför sin
kunskapsnivå. Hon reflekterar över hur det var när hon utbildade sig till sitt
yrke och tyckte att hon kunde det mesta i början. Med tiden har hon stött på
fler och fler undantag, och relaterar också det till fågelskådning – speciellt nu
när hon har mer ”fältvana”. Hon poängterar dock att hon inte upplevde att
de äldre och erfarna fågelskådarna pratade med varandra i fågeltorn när hon
började att skåda. Hon förlägger förklaringen till generation och menar att
”grönavågen” gav ett annat socialt språk och sätt att uttrycka sig i fält bland
andra skådare. Många av fågelskådarna i studien vittnar på samma vis om att
det låg mer prestige i fågelskådning förr. I boken Ölands fåglar skriver exempelvis fågelskådaren Christian Cederroth (2015) om att det kunde stå skådare
precis intill honom och hans vänner, som inte berättade vad de såg i stunden
eller vad de precis hade sett. Ann berättar på ett liknande sätt om en dämpad
samtalston i fågeltorn förr.
Då när man stod och skådade, någonstans, sträckskådade till exempel, i något
fågeltorn, då var det så hyschigt, [sänker rösten] ’jaha nu kommer det till vänster’, då kunde dom prata om nånting dom såg och ’den var det’ och den och
den och såhär då va. Man delade inte med sig, men det gör jag på ett helt annat
sätt nu. Tio femton år tillbaka så blev det en generositet, man också säger att
[höjer rösten] ’jag tror att jag ser en sån här och jag tror att det kommer en sån
här… och nej sjutton också nu ser jag ju att det inte var det’. Man säger att
man inte är säker.

För att bygga upp en trovärdighet menar hon att hon är öppen med sina tveksamheter, vilket andra också har lyft fram. I annat fall skulle hon kunna
komma att betraktas som en så kallad ”stringare”, vilket nästa avsnitt handlar
om.

String & förfalskningar
Som nämndes ovan ser ofta många personer samma fågel, och då uppstår
sällan tveksamheter om själva arten. Men om det är någon som är ensam om
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att se en fågel och inte har fotografier som styrker utsagan, då blir det en
annan sak. Om en skådare dessutom gör det vid upprepade tillfällen kan förtroendet för den skådaren falla, som Ann berättar, när jag frågar henne om
hon litar på andra fågelskådare och deras påståenden om observerade arter.
Jag tror att det finns folk som verkligen tror att de har sett någonting som kan
vara väldigt osannolikt att de har sett, och det må vara att man gör det någon
gång, men sen händer det gång på gång på gång och då går ju snacket lite va.
Då faller intresset. Att man vet att han eller hon brukar vara ensam om att se
den här fågeln och nu är det den personen igen.

Det finns en term – stringare – för skådare som blir kända för att sakna trovärdighet som flera av de intervjuade har berättat om under intervjuerna. Sebastian tar upp termen när han berättar om olika benämningar på fågelskådare. Han har precis beskrivit att han brukar referera till andra fågelskådare
som ”skådare” när han pratar med andra utövare. Sedan fortsätter han:
Sen finns det ju sådana här benämningar också som twitchare120 och stringare
och sånt där, som betyder olika saker. Stringare vill man ju inte vara, alltså att
man ser en massa fåglar som man egentligen inte ser. Som man bara vill se
eller att man tror att man ser det. Eller man har inte tillräcklig kunskap egentligen för att artbestämma då, men man bestämmer dem till det ändå och sen
visar det sig vara någonting annat.
Elin: Känner du till såna? Finns dom?
De finns, och jag vet att… och sen finns det ju också något som kallas nybörjar-string, alltså. Det har jag ju också gjort, när man är ny och man tror att i
princip allt man ser är ovanligt liksom. Det är ju liksom ganska klassiskt. Men
sen finns det ju några rävar som har lite det ryktet att även om man har skådat
i många år så bestämmer man arter alltför hastigt och ganska ofta fel också.
Det är ju ganska stor skillnad på trovärdighet beroende på vem det är som har
sett den.

Precis som Sebastian berättar flera av de intervjuade att nybörjare ofta ser
ovanliga fåglar överallt. Kännedomen om utbredning och fenologi gör således
att tolkningen och värderingen av intrycken blir annorlunda.121 I boken Börja
Förklaras i kapitel 2. Twitcher är det ett engelskt uttryck som motsvarar kryssjägare på
svenska.
121 Att se eller höra något ovanligt värderas högre än vanligt förekommande fåglar. Generellt
verkar det som att inte bara skådare, utan personer i allmänhet önskar att det som de har
upptäckt vid fågelmataren, eller sett på lantstället ska vara något ovanligt. Att upptäcka att
fågeln som man fått syn på för första gången i trädgården tillhör de vanligt förekommande
slår inte lika högt som att se något ovanligt. En potentiellt ovanlig fågel får alltså inte bara
120
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skåda fågel står det att stringare är ”[…] en skådare som systematiskt artbestämmer vanliga fågelarter som sällsynta och därför inte anses pålitlig”
(Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2015:139). De som efter många år som fågelskådare fortfarande gör samma typ av ”fel” blir benämnda stringare. Sebastian berättar om ett exempel där en fågelskådare hade rapporterat en art
som är lite ovanligare än en annan i samma fågelgrupp (som den ovanligare
arten skulle kunna förväxlas med). Sebastian hade själva hört den vanligare
arten på samma plats kring samma tidpunkt som den ovanligare arten hade
observerats. När han kontaktade en person som är känd i den lokala fågelgruppen för att ta reda på om fler sett den ovanligare arten, så visade det sig
att mannen som påstått sig ha hört fågeln var känd för att se sådant som andra
inte ser: en stringare med andra ord. En stringare är således en position för
skådare som inte erkänns som trovärdiga skådare.
När en person uppger att hen har sett en viss fågel som hamnar utanför
det vanliga och förväntade, kommer denna uppgift att granskas på olika sätt.
Som Donnelly tidigare har konstaterat blir det i de flesta fall inga konflikter
eftersom många fågelskådare ser samma fågelindivid av den ovanligare typen.
Men om endast en enskild fågelskådare har sett den ovanliga fågeln blir det
viktigt att kunna göra observationen trovärdig. Fotografier kan vara till hjälp
för att styrka påståenden om en person varit ensam vid observationen, men
det är inte alltid så lätt att fastställa huruvida de återspeglar reella händelser.
Under hösten 2015 spreds bilder som pekades ut som förfalskningar i olika
kommunikationskanaler för fågelskådare. Bland annat skickades en bild föreställandes en flygande fågel till några fågelskådare som är välkända inom gemenskapen från en okänd avsändare. I meddelandet beskrev avsändaren fågelns storlek och flygsätt genom att jämföra den med andra arter. Avsändaren
uppgav att bilden tagits i Skåne. De som fick bilden kunde se att den föreställde en stortrapp, vilket är en raritet i Sverige. En av de som fått bilden
skickad till sig lade upp den i Facebook-gruppen Vår Skådarvärld. Det dröjde
emellertid inte länge innan en annan person länkade till en bildsökning i
Google där bilden på den flygande stortrappen finns. Fågeln verkar alltså ha
klippts in i bilden. Vid samma tidpunkt dök andra fotografier upp, på rariteter,
och några av dessa postades av vad som visade sig vara en falsk identitet i
Artportalen. En av bilderna som denna identitet publicerade i Artportalen
diskuterades också i gruppen Vår Skådarvärld. Då handlade diskussionen om
vilken art det rörde sig om. I kommentarerna ifrågasattes bilden. Fågeln i fråga
uppgavs ha observerats i Falsterbo. En person skrev att han befunnit sig där,
men inte sett någon fågel ur den fågelgruppen. En annan person kommenterade att det ser ut som att det är soligt på bilderna och undrade därför hur
karisma hos de med ett stort fågelintresse, utan även hos de med måttligt intresse. Fågelskådarna berättar att det händer att de blir kontaktade av icke-skådare som påstår sig ha sett en
ovanlig art som sedan visar sig vara en vanligt förekommande. Sådana berättelser delas också
humoristiskt bland skådare.
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vädret var i Skåne. Personen som varit där svarade att det var molnigt vid den
angivna tidpunkten. I samma tråd började de också diskutera uppgifterna från
användaren i Artportalen och hur hen exempelvis har skrivit sitt namn, samt
vilka rapporter rapportören har gjort tidigare. Det var ett kvinnonamn, och
begynnelsebokstäverna i för- och efternamnet var skrivet med gemener, vilket
uppfattades som konstigt. De som kommenterade bilden utövade alltså en
gemensam källkritik. I kommentarerna nämns att rapportören ”trollar”, vilket
syftar på nättroll, vilket var ett välkänt fenomen vid denna tidpunkt.122 Bilderna kopplades ihop med andra rapporter som har avslöjats, såsom stortrappen. Förutom att de olika rapportkommittéerna granskar uppgifter om ovanliga fåglar, så granskas alltså även uppgifter informellt på internet och när fågelskådare kommunicerar direkt med varandra. Det blir känt i lokala grupperingar vilkas påståenden som är pålitliga och vilkas som inte är det. ”Stringa”
kan en fågelskådare göra själv, enskilda gånger, och att nybörjarstringa anses
inte vara något märkligt. När förfalskade bilder spreds i olika kommunikationskanaler blev den epistemiska gemenskapen synlig i kommentatorsfält.
Det blev också uppenbart att sätten att presentera sig på internet gör något
med påståendet som framförs.
Beteckningen ”stringare” kan därmed även förstås som ett sätt att etablera
normer för hur en fågelobservation bör gå till. Som vi såg ovan berättar Ann
att hon resonerar med sig själv för att inte ”stringa” och välkomnar att fler är
öppna med hur de kommer fram till artbestämningen. När jag undrar om det
är något som Sebastian är bra på som fågelskådare säger han att fågelskådning
är svårt och att man som skådare aldrig blir fullärd. Han har dock insett att
alla fåglar inte går att bestämma, vilket han hade svårt för precis i början.
Jag tycker det är viktigt att våga lämna en fågel obestämd. Man kan inte bestämma allting. Vilket är väldigt frustrerande i början när man vill kryssa allting
liksom. Man vill kryssa av alla arter och sådär.

Han berättar också att han fick en ”uppenbarelse” när han läste boken Kingbird Highway (som jag tog upp i kapitel 3). I boken påminner författaren läsaren om att våga lämna fåglar obestämda. Peter berättar också om vikten av
att låta en fågel förbli obestämd om han inte är säker på vad han har sett eller
hört. Han berättar om en situation då han trodde sig höra en brunsångare när
han var ute och skådade på en plats i Uppland. Brunsångaren är en raritet i
Sverige. Han fick emellertid aldrig syn på den, och hörde inte lätet igen. Samtidigt som han är förhållandevis säker på att det var en brunsångare lät han
den vara obestämd. I Kina där brunsångaren är vanligt förekommande hade
han inte tvekat. I Uppland där sannolikheten för att det skulle vara en sådan
Från Wikipedia: Internettroll eller nättroll, oftast bara kallade troll, är personer som skriver
på internetforum och liknande […] i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl eller
utdragna ofruktbara diskussioner som inte leder någon vart.” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll Hämtad: 2017-12-14)
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mindre och således var han mer försiktig. Peter har alltså vissa krav för att
räkna en observation och art som ett kryss. Ett krav är att han vill se fågeln
ordentligt. Enligt Club300:s kryssregler får bestämningar genom artens läten
räknas som ett kryss, om det rör sig om arter där det går att göra bestämningar
via lätena. Samtidigt menar jag att visuella förnimmelser generellt sett betraktas ha ett högre källvärde, än fåglarnas läten under skådning. Lätet görs av
fågeln, men är inte fågeln, samtidigt likställs lätet många gånger med den (jfr
Whitehouse 2013:73). För att styrka ett påstående av en art kan däremot en
inspelning av lätet ha högt källvärde, vilket jag återkommer till längre fram.
Jag har tidigare skrivit om att olika skådare kan ha skilda krav för hur väl
de vill observera fågeln för att räkna dem som ett kryss (Lundquist 2014:97).
Peters krav har fått honom att tröttna på att åka på drag och kryssa fåglar i
samma utsträckning som förr.
Det är litegrann därför jag tror att jag tröttnade eller liksom att jag släppte det
där [med listor]. Därför att som det är nu finns det jättemånga människor som
har börjat titta på fåglar, speciellt på äldre dagar, äldre människor. Dom kanske
har gått i pension och så vill dom hitta ett intresse och så börjar de kolla på
fåglar, och det är ju jättebra. Men idag är det ju så lätt på något sätt att du går
in på en sån här hemsida och så ser du att det har setts en vitvingad tärna, eller
att det har setts stäpphök på den platsen och [du ser att] den var där hela dagen
igår. Ja då åker dom dit och så har dom förutsatt att det finns en stäpphök där.
Så mer eller mindre första bästa fågel som kommer flygande är ju då en stäpphök liksom och sen så kryssar man den.

Ovan skrev jag att en vanlig uppfattning är att nybörjare ”stringar”, och gör
felbestämningar. Peter menar alltså att tillgången till uppgifter om andras observationer också kan leda till string. Vetskapen om att det finns en ovanlig
art i området, säger Peter, kan göra att man ser den oavsett om det är arten
ifråga eller ej. Även Hannes pratar om detta och beskriver det i termer av
”confirmation bias”. Med det menar han att när en person förväntar sig att
en art ska finnas på platsen så är det den de ser. Peter berättar att de ovanliga
arterna ofta är ”en liten brun streckad historia” och att det därför är mycket
svårt att både upptäcka och artbestämma dem.
Du måste själv ha sett att det var en sådan. Och i nio fall av tio, upptäcks någon
liten brun streckad historia som kryper omkring i någon buske. Och sen står
det 300 pers där och så ser dom en liten skugga som rör sig och så liksom ’Ja!
Den är klar!’ Fast dom har ju inte alls kunnat säga att det var en sådan, eller
varför det var en sådan.

Enligt Peters kriterier skulle jag inte få kryssa de arter som jag inte själv kunde
artbestämma under resan med Rapphönan i Skåne. Som jag tog upp i kapitel
3 menar Peter att kryssaren numera inte behöver vara kunnig, utan det räcker
med tid och ett ”bra bensinkonto” för att resa kors och tvärs och kryssa det
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som andra skådare har upptäckt. När Peter säger att skådaren måste kunna
artbestämma fågeln själv hänvisar han till Club300:s kryssregler. De enskilda
skådarna kan föra sina egna listor över arter de tycker sig ha sett eller hört,
men om en skådare ska kryssa en art enligt dessa regler – och få observationen
erkänd inom den epistemiska gemenskapen – måste observationen ha genomgått Raritetskommitténs granskning vilket det kommande stycket handlar om.

Granskning av fältbestämningar
När jag gjorde en observation under ett av Raritetskommitténs två årliga möten ägde det rum i biblioteket på Ottenby Fågelstation. Ledamöterna, som
bor på olika orter i Sverige, hade samlats på Öland under en helg. Längs ena
långsidan av biblioteket fanns bokhyllor med litteratur om fåglar, och i mitten
stod ett sammanträdesbord med tillhörande stolar. På ett av borden stod en
stor kaffetermos och en fruktskål. Jag blev genast bjuden på kaffe när jag kom
in i rummet. Sex av kommitténs sju ledamöter var närvarande vid mötet och
satt utspridda kring borden som ställts i en halvcirkel riktade mot en vit duk
vid rummets ena långsida.123 På duken projicerades bilder från de rapporter
som skulle behandlas på mötet, så att alla kunde se de fotografier som togs
upp för diskussion. Jag satte mig vid bordet på långsidan mellan kommitténs
ordförande och sekreterare, och med den vita duken framför mig. Alla utom
en av ledamöterna använde en dator och de hade ofta uppmärksamheten riktad mot datorernas skärmar, där de kunde se de rapporter som höll på att
behandlas. Den ledamot som saknade dator satt istället med sin mobiltelefon.
Rapporterna fick de genom Artportalen, som vid denna tidpunkt alltså kallades Nya Artportalen eftersom det gamla systemet Svalan hade bytts ut. De
sade att det nya systemet hade ”barnsjukdomar” vilket gjorde att allt inte fungerade som önskat. De förde således en lista med problem de hade stött på
när de behandlade raritetsrapporterna i systemet. Före mötet hade de olika
ledamöterna lagt in sina enskilda röster på rapporterna som de nu gemensamt
skulle ta ställning till. På borden låg ledamöternas handkikare. Det stora fönstret i rummet var mörklagt på förmiddagen eftersom det skarpa solljuset
gjorde det svårt att se motiven på den vita duken. På eftermiddagen, däremot,
kunde de titta ut. Flera gånger sade de att det var synd att missa skådning
denna soliga vårdag. De hade emellertid inte tid att ta några pauser. En av
ledamöterna sade att de måste ”mangla rapporter” eftersom de skulle hinna
gå igenom sammanlagt runt 250 stycken.

Kommitténs ledamöter blir valda för sina färdigheter och sitt intresse för art-, ålders- och
könsbestämning. När en ny ledamot ska väljas lämnar kommittén ett förslag till BirdLife Sveriges styrelse som formellt väljer ledamoten.
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I Artportalens så kallade grundprinciper står det att det är rapportören som
ansvarar för ”fynduppgifters kvalitet” och kan redigera uppgifterna. Rapportörerna kan emellertid inte redigera uppgifterna när de håller på att ”valideras”.124 Det står att fynduppgifterna valideras i tre steg.125 Den första genom
rapportörens egen bedömning själv vid rapporteringen, vilket kan likna de
överläggningar som Ann, Peter och Sebastian berättade om. Det andra steget
sker genom rapportens ”exponering” då andra användare kan kommentera
en bild, vilket kan jämföras med de misstänkta förfalskningarna av bilderna
som tidigare. Den tredje typen av validering kallas ”expertvalidering”. ArtDatabanken koordinerar valideringen av uppgifterna för de olika grupperna av
organismer (insekter, svampar och blommor), men inte när det gäller fåglar.
Expertvalideringen görs då istället av de regionala rapportkommittéerna (Rrk)
– vilka några av de intervjuade fågelskådarna hade i åtanke när de matade in
rapporter i Artportalen – och den nationella Raritetskommittén (Rk). Dessa
tillvägagångssätt för att granska rapporter om fynd användes alltså innan rapporteringen i Artportalen startade. Då behandlades handskrivna rapporter.
BirdLife Sverige för en förteckning över alla arter som anträffats inom
Sveriges gränser och varje år publiceras en sammanställning av mer ”betydelsefulla observationer” i Fågelåret. Vid sidan av dessa observationer innehåller
Fågelåret annan information från det gångna året såsom rapporter från nationella fågelinventeringar, från Ringmärkningscentralen och landets fågelstationer. För att enskilda fågelskådares fynd ska hamna i listan över observationer måste de först godkännas av antingen en regional rapportkommitté, eller den nationella Raritetskommittén. När ovanligare arter rapporteras i Artportalen blir rapportören alltså uppmanad att skriva en raritetsrapport.
Rapporten granskas i första hand av Rrk i området där observationen har
gjorts, men om arten observerats färre än 100 gånger i Sverige tar Rk över.
Om en art blir vanligare kan granskningen av observationer av denna art överlåtas till den regionala rapportkommittén. Den nationella Raritetskommittén
(Rk) framställer nyhetsblad efter sina möten, som de döpt till Rk-nytt, och i
Rk-nytt från 2016 står det exempelvis att arten trädgårdsträdkrypare har expanderat i Skåne och därför har granskningen av den arten i landskapet överlåtits till den regionala rapportkommittén (Rrk). Däremot granskar Rk fortsatt
rapporter av arten från övriga landskap. Som inloggad användare i Artportalen har observatören tillgång till rapportformulär och möjlighet att ladda upp
digitala bilder eller inspelningar. I en instruktion om fågelrapportering på
BirdLife Sveriges hemsida står det att om en observatör saknar dator bör hen
kontakta den regionala rapportkommittén som ansvarar för området där observationen har gjorts. När kommittéerna har tagit ställning till en rapport
Artportalen. ”Grundprinciper”. https://artportalen.desk.com/customer/sv/portal/articles/2888052-grundprinciper Hämtad 2018-06-07
125 Artportalen. ”Om validering i Artportalen”. https://artportalen.desk.com/customer
/sv/portal/articles/2831631-om-validering-i-artportalen. Hämtad 2018-06-07
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skickar de e-post till de rapportörer som inte fått sina fynd godkända för publicering där de motiverar sina beslut.
Så sent som på 1960-talet samlades beläggexemplar av nya arter för landet.
Idag är det andra kriterier som avgör om kommittéerna godkänner fyndet för
publicering och det är observationer av fåglar i fält som de tar ställning till.
När en observatör skriver en rapport måste hen kunna presentera en beskrivning med hög tillförlitlighet (jfr Lynch & Law 1999). Rapportören måste göra
sin observation sannolik och trovärdig. Förutom att fågeln och observationsomständigheterna beskrivs i text och skisser kan också fotografier, rörlig bild
och ljudinspelningar bifogas rapporten. Genom att kontrollera uppgifter om
vilka arter som uppehållit sig inom Sveriges gränser eller inom ett landskap
kan granskningar av dessa rapporter tolkas som ett centralt verktyg för att
ordna den epistemiska gemenskapen. Raritetskommittén kan således förstås
som ”ordnande centrum” som styr händelser på avstånd (jfr Law 1994:104).
Observationen av fågeln måste passera detta centrum för översättning innan
det kan bli ett erkänt fynd. Vilka slags ordnanden rör det sig om och vad får
de för effekter? Ett enkelt svar är att kommitténs beslut om vilka rapporter
som ska godkännas för publicering eller ej, påverkar vilka fynd som skådare
som följer Club300:s kryssregler får kryssa. Rk:s bedömningar får alltså en
avgörande betydelse för dem som samlar på kryss. Ordnandet sker emellertid
även på andra plan. Rapportmallen och det som efterfrågas i den ger också
effekter på vad som blir viktigt för fågelskådarna att fokusera på när de riktar
sig mot fåglar. Raritetskommittén ordnar således händelser på avstånd genom
att ge instruktioner för vad observatörer bör fokusera på.
Innan mötena gör ledamöterna i kommittén en enskild bedömning om
huruvida den påstådda observationen kan godkännas för publicering eller ej
utifrån en inskickad rapport från observatören. Förutom arten är också fågelns kön och ålder uppgifter som de bedömer och kan ha med i publiceringen. När en ledamot själv har skickat in en rapport får den ledamoten inte
delta i omröstningen. Ordföranden förklarade hur deras röstning fungerar.
De sätter olika beteckningar på en rapport. A betyder att de bedömer att den
är ok, B att den inte håller, C att det egentligen rör sig om en annan art, D att
de vill diskutera i gruppen och E att de inte kan eller ska bedöma rapporten
eftersom det rör sig om arter där kunskapsläget är bristfälligt (sådana rapporter bordläggs eller arkiveras för framtiden). I vissa fall går rapporterna att avfärda direkt, och hamnar således i kategori C. Detta gäller exempelvis om
rapporten innehåller ett fotografi på en helt annan fågelart än vad rapportören
påstår att det kan vara. Innehåller rapporten istället tvetydiga fotografier, där
det kan röra sig om den påstådda arten men också andra, eller om det endast
finns skriftliga beskrivningar, kan kommittén ha svårare att avgöra huruvida
rapporten ska godkännas eller underkännas. I rapporten finns en punkt där
rapportören ska ange vilka arter som den påstådda arten kan förväxlas med.
Om rapportören, efter att ha diskuterat förväxlingsrisken fortfarande kan vidhålla att det rör sig om den påstådda rariteten, bedömer kommittén hur väl
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den skriftliga beskrivningen är utförd. Under genomgången av rapporter på
mötet gick överläggningarna ibland mycket snabbt, exempelvis när alla hade
satt ett A på rapporten och de således inte behövde diskutera dess innehåll.
De har gjort sin ”skrivbordsornitologi” före mötet. I de fall där ledamöterna
hade gjort olika bedömningar (och hade satt olika bokstäver) stannade de upp
och diskuterade rapporten ifråga. På eftermiddagen upprepade de att de var
tvungna att gå vidare och ta nästa rapport för att hinna med allt.
Under Falsterbo Bird Show 2014 presenterade en av ledamöterna, Björn
Malmhagen, kommitténs arbete i mässans föredragstält. Det var ett välbesökt
föredrag. Malmhagen berättade om Rk:s uppdrag, arbetssätt och kvalitetssäkring utifrån en ny manual som de kallar ”The Rk-way” efter ”The Toyota
way”, som syftar till principer som biltillverkaren tillämpar i ledarskap och
produktion. Rk:s tre ledord är fakta, stringens, objektivitet. Att de deltog på
mässan tolkade jag som ett sätt att visa på transparens, för att överbrygga
tidigare konflikter där observatörer inte fått igenom sina rapporter. Presentationen kan också förstås som ett explicit sätt att kommunicera metoderna
för validering av den kunskap som skapas i den epistemiska gemenskapen.
Under föredraget berättade Malmhagen att kommittén behandlar rapporter
efter vissa kriterier och i en viss ordning. Dessa är följande:
1. Foto/video/bandinspelning
2. Beskrivningens kvalitet (antingen text och/eller teckning)
3. Observationsomständigheter (avstånd, sikt)
4. Tidsmässig längd på observation
5. Antal observatörer
6. Erfarenhet och förkunskap (hos rapportören)
7. Fyndbild (om samma fågelart påträffats i närliggande områden/nationer tidigare)

Rk upprättar således ramar för det professionella seendet och ger instruktioner för fågelskådarnas framtida handlingar vid observationer av fåglar. Att
vara utrustad med inspelningsverktyg, ta anteckningar och/eller skissa av fågeln uppmuntras för att Rk i framtiden ska kunna ta ställning till om observationen ska ingå i den officiella fågellistan. Här efterfrågas alltså solida spår
av fågeln.
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Hållbara spår av fågeln
Även en enkel avbildning kan vara mer upplysande än ord. Om du har foton,
eller inspelning vill Rk alltid ta del av dessa innan den tar ställning till rapporten.126

Karin Gustavsson (2014) använder ”materialitetens densitet” i sin studie av
fältarbetspraktiker när allmogen kartlades i 1900-talets början.127 Gustavsson
menar att fältarbetarna strävade efter att skildra originalobjektens ”materiella
densitet” i de arkivakter som skapades om objekten (Gustavsson 2014:179).
Den materiella densiteten skulle på så vis vara iakttagbar i det nya mediet. Om
detta lyckas blir källvärdet högre i arkivakten. På ett liknande sätt kan rapporterna till Rk också förstås som försök till att avspegla ett objekt så att alla dess
egenskaper skildras så att . Kunskapsobjekten i detta sammanhang observeras
emellertid ofta bara under en kort period och ibland på långa avstånd, vilket
medför särskilda förutsättningar för hur dokumentationen kan gå till. I bedömningarna av rapporter tar kommittén i första hand ställning till fotografier, video- eller ljudinspelningar. Citatet ovan kommer från en instruktion på
BirdLife Sveriges hemsida om hur man bör gå tillväga vid författandet av en
raritetsrapport. När observatören eller observatörerna lyckats fånga fågeln på
bild, stilla eller rörlig, eller få deras sång inspelad är det dessa spår av fågelindividen från observationstillfället som granskas. För viss taxa, alltså arter och
raser, kräver Rk dokumentation i form av foto, video eller ljudinspelning för
att kunna bedöma rapporten över huvud taget. De anses svåra att skilja åt
endast utifrån en fältobservation, vilket gör det svårt att granska rapporter
som skildrar dessa. Under mötet pratade de bland annat om att de ville ha
bilder på grå gulärlor, vilket jag återkommer till nedan. Bakåt i tiden när endast
ett fåtal personer fotograferade med analoga kameror och det även var svårt
att fånga rörliga fåglar på bild var bedömningen mer beroende av fågelskådarens tillskrivna erfarenhet och förkunskap. Detta ledde till konflikter, eftersom Rk ibland ”dömde bort” fynd av fågelarter som enskilda skådare var
säkra på att de hade sett. Under presentationen på Falsterbo Bird Show berättade Malmhagen att antalet underkända rapporter har minskat. En betydande faktor är att fler observatörer hinner fram till platsen innan fågeln försvunnit, då det går att snabbt ”larma ut” fågeln via Bird Alarm och färdas
med bil till dragen. En annan faktor är att många fågelskådare bär med sig
digitalkameror och utrustning som det går att spela in ljud med.
BirdLife Sverige. ”Så ska jag rapportera”. http://birdlife.se/rk/sa-ska-jag-rapportera Hämtad 2018-07-13
127 Gustavsson har hämtat begreppet från Charlotte Hyltén Cavallius som använder begreppet
för att diskutera vad materiella blandformer fick för gensvar i planerandet av den Internationella hembygdsdräktens dag (2007:193). Hyltén Cavallius lyfter fram att vissa materialiteter har
högre densitet, det vill säga högre täthet, än andra och kan på så vis vara mer påträngande och
svåra att bortse ifrån.
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Digitalkameror och tekniker för ljudupptagning kan förstås som inskriptionstekniker som översätter det observerade eller hörda, vilka ofta är tämligen
svårtillgängliga och flyktiga fenomen, till representationer, alltså bilder och
ljudfiler (jfr Latour & Woolgar 1986:51). Det gör att representationer av fenomenen kan förflyttas till andra platser, Artportalen och senare till Rk-mötet, där de är tillgängliga via datorer och telefoner och kan tolkas och analyseras. I Solveig Jülich (2002) studie av den tidiga radiologin i Sverige tillämpar
hon begreppet hållbara mobiler för att beskriva röntgenteknikens etableringsprocess. De tidigaste röntgenbilderna – de flouroskopiska bilderna – kunde
varken fixeras, reproduceras eller läsas på något enkelt sätt. De senare röntgenplåtarna kunde däremot transporteras mellan olika platser så att läkarna
kunde presentera dem inför andra, vilket gjorde dem mer framgångsrika som
hållbara mobiler. Representationer av avlägsna eller svårtillgängliga fenomen
kunde således transporteras till en plats där de kunde jämföras, kombineras
och presenteras (ibid:25).
Den analoga kameran kan också producera hållbara mobiler, men i valideringsprocesserna som görs av fågelskådares påståenden har den digitala kameran blivit mer framgångsrik.128 En anledning till detta är att digitala fotografier enkelt kan multipliceras och spridas till andra, exempelvis till andra
experter. När Rk gick igenom rapporterna pratade ledamöterna om att de –
förutom att enskilt och sedan i grupp diskutera rapporter med tillhörande
bild- och/eller ljudmaterial – kan ta hjälp av andra personer som utpekas som
experter på olika fågelgrupper. Vid mötet där jag närvarande nämndes bland
annat att de skickade bilder till Dick Forsman som är kunnig på rovfåglar.
Forsman har återkommande hållit föredrag på Falsterbo Bird Show om art-,
ålders- och könsbestämning av rovfåglar och författat flera böcker i ämnet.
Vid ett tillfälle, under mötet, tittade ledamöterna på en bild av en trut. De
beskrev trutens dräkt som obskyr och att den avviker från en typisk dräkt. De
resonerade då om huruvida de borde skicka bilden till en ”trutskådare”, alltså
någon som anses extra duktig på att artbestämma trutar, vilket jag skrev om i
kapitel 3. Genom att skicka vidare fotografierna på detta vis till utnämnda
experter kan digitalfotografiet sägas knyta nya allierade till sig vilket bidrar till
stabiliseringen av Raritetskommittén som centrum för ordnanden.
Med ett fotografi av en raritet eller en inspelning av dess sång är det ofta
lättare att få sin röst hörd. Dessa spår har producerats av medier som är förknippade med objektivitet, det vill säga att de faktiskt representerar det som
avbildas. Samtidigt har det framkommit att fotografier inte alltid är så lätta att
tyda. Under mötet visades flera bilder med projektor på den vita duken. Ledamöterna diskuterade olika delar av fågeln, exempelvis formen på ”näbbnageln”, på ”flankerna” och huvudet. En del av fotografierna hade tagits under svåra förhållanden: dåligt ljus och på långt avstånd. Även skuggor kan
För ett utvecklat resonemang om hur det tidiga fotografiet användes för att studera
fåglar se Brower 2011.
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förvilla i bilderna. Eftersom fåglarna också både rör sig och kan befinna sig
på otillgängliga platser blir därmed fotografierna ofta svårtolkade. Dessutom
kan fågelindivider ha individuella karaktärer som gör att det är svårt att kategorisera dem som den ena eller andra arten. Även vid rapporter som innehöll
fotografier kunde kommittén alltså ha svårt att ta ett beslut om rapporten
skulle godkännas eller inte. Vid en av rapporterna som togs upp vid mötet
konstaterade en av ledamöterna att sträcken, som skulle markera den rara arten och skilja dem från en annan, lika gärna skulle kunna vara någon störning
i bilden. Som jag har skrivit om ovan går det också att manipulera bilder digitalt. Detta var dock inget som togs upp på mötet under den tid som jag närvarade där.
När inspelningar och fotografier av fågeln saknas bedöms de skriftliga beskrivningarna och skisserna, om sådana finns, istället. Att teckna av fåglarna
är emellertid inte lika vanligt sedan många bär med sig digitala kameror ut i
fält. När Björn Malmhagen presenterade Rk:s arbetssätt på Falsterbo Bird
Show gjorde ledamoten en ”Mystery bird” som jag tolkar som en referens till
ett tävlingsmoment med samma namn under Landskampen på mässan då de
tävlande skulle lista ut vilken art som avbildades på fotografier som delvis
täckts över. Från början visades exempelvis bara näbben, eller en liten bild av
vingen, varefter fotografiet avtäcktes och mer av fågeln blev synlig. När Björn
Malmhagen höll sitt föredrag om Rk skulle publiken istället gissa vad skisserna
föreställde. Det bidrog till många skratt när han avslöjade arten som skisserna
skulle föreställa eftersom han genomgående verkade ha valt skisser som var
mycket olik arten som rapporten gällde. Skisserna framstod således som komiska i det sammanhanget.
På Raritetskommitténs möte sade ledamöterna att vissa rapporter är svårbedömda eftersom många inte ids beskriva observationen ordentligt. Om de
godkänner en rapport som är slarvigt framställd, men där rapportören har
hög trovärdighet, måste de ändra kriterierna för andra rapporter om samma
art som de underkänt förut. Därför valde de att bordlägga en rapport, för att
på sikt granska samtliga rapporter av den arten även de bakåt i tiden. I instruktionerna på BirdLife Sveriges hemsida står det att observatören bör ”beskriva fågeln/fåglarna så utförligt som möjligt” om det rör en art eller en ras
av vars fynd ska granskas av Rk före publicering. Under Rk-mötet diskuterades kvaliteten på de olika rapporterna. ”Var går gränsen för att vara medgörlig
på sämre beskrivningar?” undrade en av ledamöterna. De pratade om ”tunna”
rapporter, för dem som inte var utförliga nog. Men medan några rapporter
ansågs för tunna, fick andra mer positiv feedback. Vid en rapport sade en av
ledamöterna att ”jizzbeskrivningen” av arten var mycket bra och att det inte
ens står så mycket i fälthandböckerna.
I instruktionerna för att skriva rapporter står det också att rapportören ska
använda sina egna ord och beskriva så många detaljer av fågeln som möjligt.
Dessa detaljer kan exempelvis vara ”individuella fjädrars utseende”. Samtidigt
som de uppmuntras att använda sina egna ord vill de att rapportörerna jämför
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med bilder och texter i fågelböcker. Instruktionerna uppmuntrar således till
ett kritiskt och reflexivt sätt att värdera sina sinnesintryck. I uppmaningarna
står det att rapporten bör skrivas så snart som möjligt efter att observationen
har gjorts: ”Varför vänta tills minnesbilden försvagats?”. Därutöver står det
också att det ska framgå hur observatören har uteslutet andra ”förväxlingsbara” arter. Kopplat till detta vill de att observatören ska beskriva sin tidigare
erfarenhet av arten (”när, var, hur många, vilka dräkter etc.”). När Rk gick
igenom rapporterna under mötet kom i vissa fall även aspekter kring observationsomständigheterna upp. Vid en rapport, som de verkade tycka var tunn
– det vill säga inte utförlig nog – sade en av ledamöterna att det var märkligt
att skådaren inte hade sett mer än det som stod i rapporten eftersom iakttagelsen hade skett på nära håll. Den tidsmässiga längden på observationen blev
också något som diskuterades: i en rapport hade observationen gjorts från ett
bilfönster och i en annan ett tågfönster och då ifrågasattes huruvida det över
huvud taget är möjligt att artbestämma under sådana omständigheter.
När det handlar om den sjätte punkten i Rk:s lista för kriterier för bedömning så kan rapportören fylla i hur många års erfarenhet hen har som fågelskådare i rapporten. Under mötet betonade ledamöterna att det inte är meningen att de ska ta hänsyn till vem rapportören är. Det blev dock uppenbart
att de inte riktigt kunde bortse från det. En observation som de ville underkänna då rapporten var knapphändig, uppehöll de sig länge vid eftersom rapportören är en omvittnat erfaren fågelskådare. De upprepade att detta är något av det svåraste. ”Den [rapporten] hade blivit sänkt om det inte var den
skådaren”, sade en av dem. En av de andra protesterade och menade att så
inte är fallet. De beslutade således att ”pausa” den och gå tillbaka till den
senare. I en annan rapport hade upphovspersonen uppgett några års erfarenhet, men samtidigt skrivit att fågeln setts flera år tidigare. Ledamöterna diskuterade då om rapportören hade några års erfarenhet vid observationstillfället
eller idag. Arten som angavs i rapporten kan nämligen förväxlas med en vanlig
art vars ungar kan se avvikande ut från de vuxna fåglarna vid den angivna
tiden för observationen.

Spontan eller rymling?
Hittills har jag tagit upp frågor som Raritetskommittén behandlar som har att
göra med art-, köns- eller åldersbestämning. En annan aspekt som kommittén
har i uppgift att ta ställning till är hur många individer det kan röra sig om när
en raritet har setts på flera platser runt samma tidpunkt, samt huruvida fågeln
är spontan eller möjligen kan vara en rymling. Det som verkade ta tid under
mötet var ofta just att reda ut hur många individer av en art det kunde röra
sig om. De försökte räkna ut detta genom att pussla ihop uppgifter från olika
rapporter: tidpunkter och platser. De jämförde också fotografier på fåglar av
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samma art som setts på olika platser. I fotografier kan ålders- och könskaraktärer synas liksom individuella karaktärer. På mötet pratade de bland annat
om stjärten på en fågel som observerats på Öland. Den saknade fjädrar. Kan
det vara samma individ som setts på andra platser? Är det sannolikt att en viss
individ kan ha förflyttat sig mellan olika platser längs en kust inom en viss tid?
I listan av kriterier för bedömning finns på sista plats ”fyndbilden” alltså
om samma fågelart påträffats i närliggande områden tidigare. Rk kan alltså ta
hänsyn till om arten har påträffats på andra platser i närområdet: i norra
Europa exempelvis. När de gick igenom rapporter om arten småtrapp på mötet kopplade de ihop fynd i Sverige med fynd i Norge och Finland. Det verkar
höja sannolikheten för att arten observerats i Sverige. Den svenska Raritetskommittén träffar också med jämna mellanrum raritetskommittéer från andra
länder och håller sig uppdaterad på observationer från dessa.
Förutom att art-, ras-, ålders- och könsbestämma fåglarna sker också ett
annat kategoriserande. Fåglar som anträffas i Sverige delas nämligen in i kategorierna A, B, C, D, och E i enlighet med AERC:s (Association of European Rarities Committees) riktlinjer. Kategori A avser fåglar som uppträder
spontant, häckar eller har påträffats minst en gång från och med år 1950.129
Spontant innebär här att de tagit sig till platsen av egen kraft. Kategori B däremot avser spontant uppträdande taxa som påträffats minst en gång till och
med år 1949 men inte senare. Denna kategori blir alltså inte aktuell för kommittén förutom om rapporter om observationer gjorda före 1950 skulle
komma in till dem, vilket inte är troligt. Kategori C avser arter som är inplanterade eller förrymda men ”[…] som etablerat frihäckande och självreproducerande bestånd”.130 Detta gäller arter såsom kanadagås, fasan och tamduva.
Det gäller också fynd av fåglar som tros komma från sådana bestånd utanför
Sverige. De arter som omfattas av kategori A, B och C tillhör Sveriges officiella fågellista, medan arter som hamnar i de resterande två kategorierna inte
gör det. På BirdLife Sveriges hemsida står det att kategori D och E inte ”[…]
anses vara fullvärdiga medlemmar av den svenska fågelfaunan”.131 Fåglar som
hamnar i kategori D avser arter som bedöms som rymlingar från fångenskap
(såsom indigofink som brukar hållas i bur). Kategori E avser förrymda eller
utsläppta fåglar, eller fåglar som förts in och häckar fritt men inte uppnått ett
självreproducerande bestånd (såsom stripgås). Fynd av fågelindivider som
hamnar i kategori D eller E bidrar inte till ett lika stort nyhetsvärde som ett
fynd i kategori A eller C, trots att det kan röra sig om arter som aldrig någonsin observerats fritt flygande inom Sveriges gränser tidigare.

Årtalet tros bero på att brittiska raritetskommittén grundades vid samma tidpunkt.
(mejlkonversation med Taxonomikommitténs ordförande).
130 BirdLife Sverige. ”Kategorier” http://birdlife.se/rk/kategorier Hämtad 2018-07-13
131 Ibid.
129
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Detta gällde en exempelvis en jättehavsörn som uppmärksammandes i Facebookgruppen Vår Skådarvärld alldeles i början av mitt fältarbete. Jättehavsörnen återkommer tydligen år efter år i rapporterna till Rk, men kategoriseras
som en rymling. En av ledamöterna sade skämtsamt: ”Kan inte någon skjuta
den? Den kan ju leva i 25 år”, eftersom det ständigt kommer rapporter om
den. Någon annan fyllde i att ”den kan väl flyga in i ett vindkraftverk?”. Det
senare troligen med hänvisning till de diskussioner som förs inom den epistemiska gemenskapen om vindkraftverkens skadliga påverkan på framför allt
rovfåglar. På mötet diskuterade ledamöterna jättehavsörnens ålder.132 En av
ledamöterna undrade om det var en ”3 k eller 4 k” och en av de andra svarade:
”Den är ju rätt ball, den kör ju runt här, men håller sig gömd”. Trots dess
estetiska karisma, frammanar den inte kroppslig karisma på samma sätt som
om den skulle bedömas som spontant uppträdande. Den får alltså inte kryssas. Jättehavsörnen tros nämligen vara en rymling från en falkenerare eller en
djurpark. Arten lever egentligen utmed kusten i östra Sibirien och Japanska
havet, och bedöms inte ha tagit sig till Europa av egen kraft.
I vissa fall verkar ledamöterna ha lätt att avgöra huruvida en fågel uppträtt
spontant eller inte, men i andra fall verkar det vara svårt att avgöra. En annan
art kring vilken spontaniteten diskuterades under mötet var helig ibis som
setts både i Ystad och i Danmark. Bedömningen för Rk rörde sig om att ta
ställning om det är en individ ur en C-population, alltså en individ från en
självreproducerande population, eller om det är en rymling från en djurpark.
Rapporterna om denna bordlades emellertid till ett senare möte. Under mötet
hörde de av sig till raritetskommittén i Danmark för att ta reda på om de
känner till om någon helig ibis rymt från en djurpark där. I Rk-nytt motiverades bordläggningen med att de tillsammans med danska Rk ska bilda sig en
uppfattning om ”artens status som frihäckande i Europa”. Dessa diskussioner
om huruvida fåglarna uppträder spontant eller ej som verkade ta tid, sade en
av ledamöterna är det tråkigaste med att sitta i Rk. Ordnandena belyser dock
människans invecklade relationer till fåglarna, och även en pågående strävan
i den epistemiska gemenskapen bland skådarna efter att få klarhet i skeenden
som varit.
Vid samma möte togs beslut om en alpkaja som observerats i ett kolonilottsområde i Halmstad. Den lockade många fågelskådare till platsen. I Rknytt motiverade de beslutet om att sätta alpkajan i kategori D, det vill säga att
de tror att det rör sig om en rymling, på följande sätt:

Ålder betecknas med termerna 1k, 2k, 3k och så vidare. Det är ett åldersbenämningssystem
som bygger på kalenderår. Första kalenderåret benämns 1k och avser perioden från att fågeln
kläcks på sommaren till sista december. Då benämns ålder 2k. Fågelskådarna kan avgöra åldern på vissa arter genom att observera fåglarnas färgteckning, eftersom många arter med
tiden byter ut fjädrar och får nya teckningar med åldern.
132
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Rk beslutade att tillsvidare placera alpkajan som sågs i Halmstad 25-26.6 2015
i kategori D. Det råder inga tvivel om arttillhörigheten, men för att kunna kategorisera fyndet behöver Rk sammanställa information om fynd utanför alpina miljöer och artens status i fångenskap. Alpkaja figurerar i burfågelssammanhang (Rk-Nytt 2016).

Arten alpkaja finns i Pyrenéerna, Alperna, i Centralasien och Indien och lever
på hög höjd. Hur individen hamnat i ett kolonilottsområde är inte klarlagt. I
Rk-nytt hänvisade de till en annons från en köp- och säljsajt där någon sålde
alpkajor i bur.
Även när det gäller arter som inte hålls i fångenskap, eller där det i alla fall
inte är känt att de hålls i fångenskap, så kommer människans inblandning för
deras förekomst i Sverige upp. Detta gäller rariteter som dyker upp i Sverige
och som kan ha förflyttats delvis med fartyg över Atlanten. Ett fynd av arten
spetsstjärtad duva, en art som lever i Nordamerika, behandlades på mötet.
Observationen gjordes 2001, men då bedömdes fågeln som en rymling. I
andra länder hade dock samma art placerats i kategori A vilket gjorde att
svenska Rk nu omvärderade fyndet. I en nyhet på Club300:s hemsida stod
det att Rk:s ändrade uppfattning ledde till ”soffkryss” för dem som observerade duvan 2001 (Winding 2016). Raritetskommittén misstänker dock att duvan tagit sig till Europa på ett fartyg. I Rk-nytt står det: ”I sammanhanget kan
det vara värt att påminna om att eventuell fartygsassistans i sig inte är något
hinder för att placera en fågel i kategori A – sannolikt har en avsevärd andel
nordamerikanska landfåglar som hittas i Europa vistats längre eller kortare
perioder på båtar” (Rk-nytt 2016). De bedömningar som Rk gör i fråga om
hur arten tagit sig till ett visst område aktualiserar frågor om hur tid och rum
ordnas, om vilka effekter globalisering har och vilka mellanartsliga relationer
som framträder ur dessa.

Karismatiska gråzoner
Medan ”spontanitetdiskussionerna” var det som uppskattades minst av de
uppgifter som Rk har, fanns det andra saker som verkade motivera ledamöterna desto mer. Under den tiden som jag var med på mötet nämndes ord
som ”fräckt” och ”fräsigt” i samband med vissa rapporter. Jag förstod dessa
som karismatiska fynd. Exempelvis rörde detta en eleonorafalk som hade fotograferats på norra Öland, men där observatören först i efterhand hade förstått vad han fångat på bild. Dessa samtal upplevde jag som engagerade och
kunde även få in dem på andra spår om fåglarna såsom att falkar är släkt med
papegojor eftersom de båda grupperna börjar rugga mitt i vingen. En aspekt
av arbetet som verkar motivera ledamöterna är ta ställning till det som är
svårbestämt, som gråzonerna mellan olika arter.
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Bild 4. Tavla över gulärlor och de olika raserna från Fågelguiden (Svensson et al. 2009).

Under mötet behandlades en bild på en gulärla som de inte lyckades rasbestämma. En av ledamöterna sade att den ”ser spännande ut” och att ”den
avviker”. Gulärlor kan vara svåra att bestämma och under mötet försökte de
bringa ordning i det som inte enkelt gick att ordna. Vid Hjälstaviken berättade
Peter att gulärlorna ”kan se ut hur som helst”. Fåglarna får karisma, inte bara
som kända rariteter, utan kan även bli spännande när de är svåra att kategorisera. I rapporten som innehöll fotografier på en fågelindivid och som behandlades på mötet stod det bara ”tättingar”, vilket är en samlingsbeteckning på
en ordning av fåglar, däribland mesar och sångare. Alla hade satt ”D” i sin
egen bedömning, det vill säga att de ville diskutera bilden. De tänkte högt: är
det en iberisk eller en flava? vilket är raser (se bild 12), och konstaterade att
de inte kom längre än till gissningar. ”Vi kommer ingenstans, men det är ju
något fräsigt”, sade en av dem. De uppehöll sig en bra stund vid denna rapport och pratade bland annat om hur fågelns ”ögonbryn” såg ut: är de tunna
som på iberisk? ”Klockan är tio i fyra”, sade tillslut en av dem för att påminna
om att de måste skynda på. De pratade om att tillsvidare underkänna rapporten och ta upp den om det kommer fler rapporter eller de får se andra liknande bilder. I Rk-nytt, som publicerades efter mötet, stod det om denna
diskussion:
I dagsläget bedömer Rk att det krävs dna och/eller lätesinspelningar för att
kunna föra unga gulärlor med grå dräkt till ras eller rasgrupp. Kommittén tar
fortsatt gärna emot rapporter som grå gulärlor, och uppmanar observatörer att
försöka fånga läten på inspelning och att samla in tappade fjädrar eller avföring.
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Här är kunskapsläget oklart och för att reda ut släktskapen hos dessa grå gulärlor efterfrågar de inspelningar, fotografier och till och med fysiska spår efter dessa fågelindivider.
Raritetskommittéer finns, som tidigare nämnts, i flera europeiska länder,
liksom i Nordamerika. På Bird Fair i Storbritannien korades vinnarna i fotografitävlingen ”The Carl Zeiss Award” och i den tävlingen var den brittiska
raritetskommittén (British Rare Bird Commitee) jury. Priset skulle tilldelas ett
fotografi som fyller kriterierna: ”the most helpful, interesting and/or instructive”. Det ska vara en bild som är relaterad till de frågor som raritetskommittéerna arbetar med. Fotografen som vann kategorin hade skickat in
ett fotografi som han tyckte föreställde en isabellastenskvätta, men kommittén hade underkänt observationen för att fågeln var avvikande, även om den
liknade en isabellastenskvätta. När den granskades igen tog de hjälp från specialister, bland annat en av författarna till fälthandboken Fågelguiden, Killian
Mullarney.
This bird was actually an extremely difficult one to identify, and ultimately the
Committee found the record not proven. However, Martin’s submission adds
greatly to our knowledge of this potentially tricky species. This record will influence the way in which we look at future submissions of Isabelline Wheatear,
and as a consequence this record is a worthy winner of this year’s Carl Zeiss
Award. 133

Fotografiet prisades alltså eftersom det ansågs tillföra kunskap om hur bedömningen av arten ska göras i framtiden. Fotografiet visade en variation av
vad de trodde var en isabellastenskvätta, men som de med säkerhet inte kunde
låta passera för publicering.
De frågeställningar som behandlas både i Raritetskommittén och Taxonomikommittén kan enskilda fågelskådare ägna sig åt hemma vid skrivbordet
framför datorn. Då är de inte enkom engagerade i att lära sig artbestämma
fåglar utan också att bidra till systematiken: fåglarnas indelning i arter och
raser. Det gäller ledamöterna i Raritetskommittén, och verkar vara ett krav
för att bli påtänkt som ledamot. Stefan kallar sig hobbyforskare. “Jag tycker
det är kul att försöka vara med och lägga systematiken, fast jag bara gör det
på en hobbynivå” berättar han. Han menar att fler gör det idag eftersom det
finns så många fotografier tillgängliga på internet.
Alltså du kan ju lätt skrapa ihop många foton av en art eller av en ras eller
närbesläktade raser och börja skapa dig bilder, du kan börja leta efter särskiljande drag eller karaktärer, bara utifrån internet idag och det gör ju många,
många sitter ju liksom och lägger väldigt mycket tid på det. Så den utvecklingen
är ju jädrigt häftig.
British Birds. https://britishbirds.co.uk/article/the-carl-zeiss-award-2015/ Hämtad 201707-13
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Han menar att fågelskådarna för femton eller tjugo år sedan nästan ”var helt
i händerna på de som hade skrivit böckerna, besökt alla skinnsamlingar och
gjort alla resor, för de visste utifrån det de hade sett.” Idag kan många fler
vara delaktiga i fältbestämningens tolkningsmall, tack vare internet. Digitalisering har alltså gjort det möjligt för fler att engagera sig i fåglarnas systematik.
Som tidigare nämnt är gränserna för arter inte absoluta. De flesta deltagarna
i min studie håller sig emellertid till den klassificering som går att hitta i fälthandböckerna. Samtidigt finns det alltså ett intresse hos en del att bidra själva,
såsom hos Stefan. När jag undrar vilka frågor han har i hobbyforskningen,
alltså vad han vill ta reda på, berättar han om flera exempel som har engagerat
honom. Ett av exemplen handlar om arten större turturduva som lever i Asien
och som är indelad i flera raser. Två av dessa skulle möjligen kunna flyga till
Sverige som rariteter. Det är främst sådana arter som kan hamna i Sverige
som intresserar honom. Stefan menar att det finns luckor i beskrivningen av
dessa raser i litteraturen om dem. Det är inte helt klart hur man skiljer dem
åt.
Det finns stora gråzoner i alla karaktärer, lätesrepertoaren är liksom inte utredd
och man ser titt som tätt fåglar som är svåra att placera. Om man bara ser dem
och: den här är svår att placera i det facket eller det facket, då kittlar det liksom
att börja leta. Vilka pusselbitar finns? Vilka dräktkaraktärer kan skilja [dem åt],
kopplat till geografi och så vidare och framför allt lätena. Hur skiljer de i spel
och sång och liksom.

Att det så att säga kittlar kan tolkas i termer av karisma. De större turturduvorna blir karismatiska eftersom deras rastillhörighet befinner sig i en gråzon.
Det finns alltså potential till att upprätta ordning i gråzonen, vilket kan förstås
som ett konkret exempel på att fåglarna som epistemiska objekt inte är fullständiga och denna ofullständighet skapar en drivkraft hos utövarna (jfr
Knorr Cetina 2002:194). Stefan berättar att han tycker att det är roligast med
arter som kan dyka upp i Europa som rariteter, och som finns mer allmänt i
Asien eftersom att han gillar att resa dit. Istället för att se så många arter som
möjligt (som i regel är syftet med fågelskådarresor) så har han och hans vänner
med sig några frågeställningar som de brottas med. Det kan relateras till samtida upptäcktsresande och hänger också samman med ett intresse för fåglarnas utbredningar och rörelser i tid och rum.

Forskning som nöje
I början av detta kapitel inledde jag med ett exempel från en artgenomgång
under vistelsen i Skåne. Att sätta kryss vid olika arter i listan väckte frågor om
hur händelser och påståenden tolkas och värderas i gruppen. Genom att följa
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detta har förhållningssätten till fåglar, speciellt rörande fåglarna som kunskapsobjekt, blivit synliga. Det har handlat om fågelskådning som epistemisk
gemenskap: en gemenskap som genom pågående och situerad interaktion ger
medlemmarna en bakgrund och metoder för att söka, analysera, använda och
utvärdera kunskap (jfr Tuominen et al. 2005:339). Medan vissa av medlemmarna verkar i periferin och tar del av instruktionerna genom fälthanböcker,
och då och då kanske rapporterar sina fynd i Artportalen, befinner sig andra
medlemmar närmare den epistemiska kärnan och kan utgöra delar av ett centrum för ordande, där uppgifter från periferin tas emot, utvärderas och skickas
tillbaka. Ett av exemplen i detta kapitel har varit Raritetskommittén som en
valideringsinstitution i fågelskådningen. Rk upprättar instruktioner för hur de
önskar att observationer av rariteter går till. Det sker också en informell kontroll av andra skådares uppgifter vilket tar sig uttryck i beteckningen att stringa
och stringare, vilket får fågelskådarna att sträva efter att vara reflexiva så att
de inte gör felbedömningar. Enligt Clubb300:s kryssregler får alltså endast
fynd som godkänts av kommittén räknas. Detta påverkar kommitténs arbete
då även deras beslut kan granskas och kritiseras. Detta ställer således krav på
transparens i kommitténs arbetssätt.
Gränserna mellan amatörer och professionella, mellan hobbyutövare och
yrkesverksamma är otydliga i fågelskådningens epistemiska gemenskap. I de
kommittéer som upprättar nomenklaturen och taxonomin för sätten att värdera sinnesintrycken i mötena med fågelkroppar i fält (och som också granskar dessa) finns både ornitologer med formell utbildning och som verksamma
vid kunskapsinstitutioner såsom museer och universitet, och de som har en
lika erkänd expertstatus erhållen genom fritidsintresset. Samtidigt är många
av de yrkesverksamma ornitologerna hobbyskådare från början. Genom att
ta högskolepoäng via sidan BirdId.no kan hobbyutövare idag få ett formellt
bevis på sina färdigheter. Detta används också som ett medel för att öka kvaliteteten i de inventeringar som Lunds universitet samordnar tillsammans med
BirdLife Sverige, och som är en del av Naturvårdsverkets miljöövervakning.
Ett annat led i denna miljöövervakning är databasen Artportalen som öppnar
upp för en medborgarvetenskap. Här har det dock framkommit att studiens
fågelskådare snarare rapporterar för den epistemiska gemenskapen, det vill
säga att de rapporterar det som har ett nyhetsvärde för andra skådare. Ett
kriterium som en del skådare handlar efter är att rapportera det som kommittéerna vill ha rapporter om. Detta gäller det karismatiskt avvikande, och inte
hur exempelvis vanliga populationer ökar eller minskar, vilket kan vara indikationer på mer övergripande miljöproblem.
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6. Närhet på avstånd
Det går att skåda fåglar närapå var som helst, berättar de intervjuade fågelskådarna i studien, men alla fåglar och fågelarter är inte överallt samtidigt. Många
arter lever sina liv på olika platser under året och olika arter lever i skilda
miljöer. Dessa rumsliga rörelser och fördelningar har uppstått i mer eller
mindre långsamma geologiska, evolutionära och ekologiska processer (jfr
Saltzman 2006:113; Ingold 1993:166). Rörelserna är också i ständig och märkbar förändring till följd av människans påverkan på miljön. Från Ottenby fågelstation, där det bedrivits standardiserad ringmärkning sedan början av
1970-talet, kommer exempelvis rapporterar om att flyttfåglarna anländer allt
tidigare på våren till följd av ett varmare klimat.134 Fåglarnas rumsliga rörelser
påverkas också av att deras habitat förändras genom bland annat nya jordbrukspraktiker, utsläpp i hav och exploatering av markytor. I förra kapitlet
visade det sig att förekomsten av fåglar på en viss plats också kan vara en
effekt av att de färdats långa sträckor med fartyg, eller att de kan ha förflyttats
från sina habitat och antingen släppts ut avsiktligt eller rymt från djurparker
och privatpersoner. Medan skådarna i studien uppger att de uppmärksammar
fåglar överallt, tar de sig även till de platser där fåglarna är: till deras biotoper,
rastplatser eller platser varifrån deras passager kan observeras under flyttningen. Dessa platser kallas emiskt för ”fågellokaler”, vilket har visar sig vara
ett töjbart begrepp som rymmer både kända platser där fågelsträck passerar,
naturreservat och enskilda trädgårdar.
Den första guideboken till fågellokaler i Sverige gavs ut 1972 (Svensson et
al. 1972). Dess syfte var att guida till fågellokaler som ger bäst utbyte och
samtidigt ”tål besök utan risk för störningar”. I förordet till boken skriver
författarna om naturvårdsarbete och att ”naturen” måste skyddas mot förstörelse och förslitning, samtidigt som människor ska stimuleras att besöka den
för rekreation (ibid:5). Mer fritid generellt och ökat intresse för fågelstudier
specifikt gavs som förklaring till en ökad belastning på fågellivet. Naturen ter
sig här som en rumslig kategori där människor i första hand inte hör hemma.
Om människor trots allt vistas här måste det göras på ett försiktigt sätt. ”Störningar av fågellivet beror säkert oftast på ren okunnighet och ett alltför ’ivrigt’
intresse”, skriver författarna (ibid:7). I det här kapitlet utforskar jag aspekter
av fågelskådarnas ambivalenta förhållande till vilda fåglar och fåglarnas livsmiljöer, som bland annat tar sig uttryck i boken från tidigt 1970-tal, men som
finns som ett tydligt tema också i förhållningssätten till fåglar idag.
Att å ena sidan uppleva fåglarna på nära håll, och å andra sidan inte
skrämma och störa ”fågellivet” är en grundläggande premiss för relationerna
Ottenby Fågelstation. ”Sveriges flyttfåglar anländer allt tidigare!” http://birdlife.se/ottenby-fagelstation/nyheter/sveriges-flyttfaglar-anlander-allt-tidigare!/ Hämtad 2018-07-13

134

159

till fåglar i fågelskådning. För den enskilde fågelskådaren bidrar detta till en
förhandling mellan att befinna sig i närheten av och samtidigt hålla avstånd
till fåglarna. På engelska finns uppfostrande slogans för naturumgänge som
lyder: ”take nothing but memories and leave nothing but footprints”, alternativt ”take only photographs, leave only footprints, kill nothing but time”
(Alan Fine 1998; Brower 2011). Dessa slogans finns utskrivna vid rekreationsområden och naturreservat. Matthew Brower beskriver detta som en
samtida nordamerikansk ”woodlore” som beskriver ett idealt och ickepåträngande förhållningssätt till natur och vilda djur (Brower 2011:6). Även
om jag inte kan finna motsvarande slogan på svenska, känner jag igen dess
andemening. I Sverige finns det vanligen informationsskyltar som Länsstyrelsen uppfört vid strövområden och naturreservat och på dessa är ofta allemansrätten utskriven. Allemansrätten artikulerar på ett formaliserat sätt ramarna för ett naturumgänge. På hemsidan för Naturvårdsverket, den statliga
myndighet som arbetar med miljöfrågor, möts läsare under fliken om allemansrätt av följande text:
Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi
behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare
och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.135

Här finns det för personer som vistas i ”naturen” tre huvudsakliga kategorier
att ta hänsyn till: djur och växtliv, markägare samt andra besökare i dessa miljöer. I både den ovannämnda guiden till fågellokaler, och i etiska regler som
upprättats hos fågelskådarföreningar görs hänvisningar till Allemansrätten
och till de tre kategorierna.
I det här kapitlet kommer jag, förutom att fortsatt beskriva och analysera
hur fågelskådning går till, att närläsa uppmaningar om hur fågelskådning bör
gå till för att inte störa fåglar eller andra aktörer under pågående skådning.
Dessa uppmaningar förekommer i guideböcker och etiska riktlinjer från föreningar och andra auktoriteter. De etiska reglerna som BirdLife Sverige inrättat beskriver förhållningssätt som ”[vi] alltid ska bära med oss i vårt medvetande”.136 Det är alltså riktlinjer för hur fågelskådare bör handla och förhålla sig till fåglar, andra fågelskådare, besökare i naturen och markägare.
Uppmaningarna utgör exempel på en officiell hållning från auktoriteter, som
BirdLife Sverige och Club300, och förmedlar (föreningarnas) ideal om lämpliga förhållningssätt till vilda djur. I Facebookgrupperna, varav några drivs av
föreningarna, reproduceras denna ideala hållning, men i vissa fall görs också

Naturvårdsverket. ”Arbetet med Allemansrätten”. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Allemansratten/ Hämtad
2018-07-13
136 BirdLife Sverige. ”Etiska regler”. http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/etiska-regler/ Hämtad 2018-07-13
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försök till omförhandlingar. I kapitlet följer jag några kontroverser kring fågelskådares tillvägagångssätt som artikuleras i diskussionsgrupperna på Facebook, och som även återkommer i andra materialkategorier. Det är diskussioner som rör sätten att dela med sig av information om fåglar, fotografering
av fåglar, uppspelning av läten för att locka fram dem, samt huruvida fågelskådare får och/eller bör gripa in i och förändra händelseförlopp i fågellivet.
Sådana diskussioner menar jag kan exponera gömda normer och värden i gemenskapen.137 Normerna kring fågelskådning formas i ett socialt sammanhang där föreningar och andra auktoriteter upprättar ramar för ett gott naturumgänge. För att betraktas som en kompetent skådare räcker det därför inte
att vara bra på att upptäcka och artbestämma fåglar, utan också att veta hur
man ska uppträda i ”naturen”, gentemot fåglarna och i deras livsmiljöer.
För att undersöka den ambivalenta position i förhållande till fåglarna och
deras livsmiljöer som är märkbar i fågelskådning startar analysen i begreppet
taskscapes. Taskscapes representerar det utrymme och den tid – tidsrum – då
aktörer utför handlingar av olika slag. I tidigare kapitel har jag visat att skådning bidrar till specifika sätt att rikta sig i, uppfatta och tolka omgivningen.
Skådarna är utrustade med optiska verktyg som påverkar perspektiven på omgivningen. I fokus är artbestämning och mötena med olika arter får olika betydelser i förhållande till tid och rum. För aktörer med andra kunskaper, erfarenheter, intressen och förväntningar än fågelskådare – exempelvis jägare,
vindsurfare och botaniker – kan andra taskscapes framträda trots att de befinner sig på samma platser som fågelskådarna. Den epistemiska gemenskapen – i vilken konventioner för att uppmärksamma fåglar upprättas – bidrar således till delade taskscapes bland fågelskådare.138
I texten som följer börjar jag i de tidsmässiga rytmer som karaktäriserar
fågelskådningen och de taskscapes som uppstår genom dem, liksom hur skådandet skapar och skapas genom människospår i naturen. Jag beskriver hur
det skapas rutiner och materialiseringar i landskapen, genom en växelverkan
mellan landskapens kvaliteteter och handlingarna som utförs i dem. Jag knyter
också an till den mellanartsliga kontakt som uppstår i mötena mellan fågelskådare och fåglar, samt till de uppmaningar och åtgärder som används för
att kontrollera observatörerna i dessa möten. Samtidigt som det skapas materiella rum för fågelskådning, formade av fåglarnas rörelser och människans
sätt att komma dem närmare, så skapas det också moraliska rum med tydliga
normer för hur en bra skådare bör bete sig.

Som påpekas i inledningskapitlet har Facebook, som ett förhållandevis nytt kommunikationsmedium, gett upphov till en ny arena för meningsutbyten mellan skådare.
138 Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det kan finnas personer som tittar och lyssnar
på fåglar, men som gör det på andra sätt än de som kommer fram i mitt material.
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Fågelskådningens rytmer
När Peter och jag anlände till sjön Hjälstaviken berättade Peter att han som
första steg går mot sjöängarna och fågeltornet för att se om det ser ut som
han tänkt sig. Han brukar förbereda sig genom att kolla i Artportalen vad som
har observerats på platsen de föregående dagarna, och då kan han föreställa
sig vad han kommer möta när han anländer till fågellokalen. Att hålla sig à
jour med andras fågelobservationer – genom Artportalen och BirdAlarm– bidrar alltså till möjligheten att upptäcka och uppleva fåglarna. Denna dag hade
Peter dock inte kollat på internet i förväg. Istället lade han ihop andra faktorer
såsom årstiden, temperaturen och vädret, för att förutse vilka arter som skulle
finnas på eller passera platsen. Det hade varit regnigt dagarna före vilket
kunde var ett gott tecken eftersom fåglarna då kan ha stannat i väntan på
bättre väder att flyga vidare i. Att tolka årstiden, temperatur, väder och vind,
och lära sig hur fåglarna reagerar på sådana faktorer är alltså ytterligare några
av de kunskaper som fågelskådare kan behärska och som gör dem till kompetenta aktörer.
I kapitel 4 beskrev jag hur de epistemiska praktikerna kan bidra till
taskscapes genom de specifika sätt att orientera sig i rummet som olika teknologier erbjuder. Det har blivit tydligt att artbestämningsprocessen påverkas
av observatörens multisensoriska kännedom om miljön. Att befinna sig i
taskscape, menar Ingold, innebär att vi erfar en utsikt av det förflutna och
framtiden, som bara är tillgänglig vid det specifika tillfället (Ingold 1993:159).
I nuet samspelar erfarenhet och förväntan. Vi förflyttar oss från ett ”nu” till
ett annat utan att bryta kronologiska barriärer, däremot kan vi uppleva att vi
gör det genom segmenterande funktioner såsom upprepningar av vissa handlingar. De temporala förhållandena i landskapet vilar emellertid inte på bara
en rytm, utan på ett nätverk av multipla rytmer (ibid:160). Detta gäller också
i fågelskådandets taskscapes där olika temporala rytmer, formar praktikerna
och således upplevelsen av att vara i fågellokalerna. Några av dessa har att
göra med och bestäms av årstidens växlingar (och fåglarnas migrationsbeteenden), andra handlar om dygnets olika karaktärer, vår tideräkning samt fördelningen mellan arbete och fritid för fågelskådarna. Härigenom skapas rumsligt förankrade rutiner.
I Här tittar vi på fåglar: Sveriges bästa fågellokaler som gavs ut 2014 står det om
lokalerna under olika årstider (Ullman 2014). Dessa årstider sammanfaller
dock varken med hur årstiderna definieras kalendariskt eller meteorologiskt.
I lokalguiden står det nämligen att hösten i Ottenby på Öland börjar redan i
juni ”[…] då flockar av icke-häckande gravänder drar söderut, snart följer
honor av skogssnäppa, svartsnäppa och storspov som passerar sedan de varit
uppe i norr och lagt sina ägg” (Ullman 2014:76). Redan före turistsäsongen,
som når sin kulmen i månadsskiftet juli/augusti på Öland, har hösten alltså
börjat för fågelskådarna i Ottenby. Den mest framträdande rytm som styr
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fågelskådningens tideräkning är fåglarnas flyttnings- och häckningsbeteenden. Vissa tidpunkter och platser skapar således specifika göranden: som att
under migrationen ”sträckskåda”, det vill säga räkna antal fåglar av olika arter
som flyttar norr- eller söderut. Flera av fågelskådarna i studien håller reda på
datum när olika arter anländer till fågellokaler de brukar besöka, eller till deras
direkta hemmiljö. I kapitel 3 nämnde jag exempelvis Anns fenologiska studier. Fåglarnas ankomst på våren har blivit tidigare, som jag skrev inledande i
kapitlet. Migrationen är således något som återupprepas, men aldrig på precis
samma sätt, vilket medför ett spänningsmoment. Jag har tidigare också tagit
upp att fågelskådarna blir extra skickliga på att upptäcka och artbestämma
fåglar vid fågellokaler som de vistas på ofta. Stefan som skådar i Ottenby på
Öland året runt berättar att han anpassar sin skådning efter årstiden, det handlar om var han ställer sig och mot vilket väderstreck han ”spanar”.
På våren och hösten under flyttningsperioderna skådar fågelskådare generellt mer än under vintern och högsommaren. Under vinterhalvåret finns det
färre arter att upptäcka och det är färre ljusa timmar. På sommaren häckar
fåglarna, de blir tystare än på våren och rör inte på sig lika mycket. Våren och
hösten är alltså högsäsonger. Att fågelskådningen har hög- och lågsäsonger
märks exempelvis i grupperna på Facebook, som fylls av inlägg när flyttfåglarna börjar anlända på våren. Under vintern delas många bilder på fåglar vid
matningar. Flera av fågelskådarna i studien berättar att deras förmåga att artbestämma förändras årstidsmässigt. På våren när flyttfåglarna anländer och
exempelvis sångfåglarna börjar sjunga berättar många att de måste ”lära om”
lätena. Stefan som är en rutinerad fågelskådare berättar att han blir ”rostig”
under vintern även gällande den visuella identifieringen.
Och det är lika kul varje vår, när första tärnorna kommer, silver- och fisktärna.
Man blir lite rostig över vintern, och så är det liksom alltid lite knepigt med de
första tärnorna, och ja ’vilken art är det?’, jag tycker det är skitkul att stå och
titta.

Bara efter några dagar brukar det sitta igen säger han, och han tycker sig återigen kunna skilja på de väldigt lika arterna fisk- och silvertärna. Årstidsväxlingar och fåglarnas flyttningsmönster är dock inte den enda rytmen som
präglar fågelskådningens praktiker. Även den gängse linjära tidräkningen formar sätten att röra sig, tolka och organisera omgivningen. Detta märks i aktiviteten att föra ”årslista” och ”månadslista”. Årslistan startar på nyårsdagen
varje år och då kan fågelskådarna fylla på med nya ”årskryss”. Även om fågelskådarna besöker samma plats dagen innan i december föregående år får
observationerna av fåglarna inte samma betydelse. Fåglar av vanligt förekommande arter som dagen innan inte drog till sig mycket uppmärksamhet, blir
intressanta igen den första januari. I de taskscape som tar form i förhållande
till fågelskådning råder också en specifik dygnsrytm. Fågelaktiviteten anses
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vara som högst strax efter att solen har gått upp. Därmed börjar även skådarnas aktiviteter mycket tidigt på vårarna i exempelvis i Ottenby, men inte lika
tidigt under sen höst. Ljuset är också en avgörande faktor för om fåglarna ska
kunna ses eller ej. En del fåglar är dock endast aktiva nattetid, såsom vissa
ugglearter. Fågelskådning kan därför ske i mörker, och då får fågelskådarnas
visuellt fokuserade praktiker stå tillbaka för ljuden, ugglornas läten.
Utöver dygnets olika karaktär för solens och månens gravitation med sig
rytmer i landskapet som märks i fågelskådarnas taskscapes. Under resan med
Rapphönan i Skåne besökte vi samma fågellokal vid två tillfällen under resans
två dagar. I bussen, på väg till lokalen Sandön den första dagen, berättade den
lokala guiden att vi tyvärr inte skulle se några vadare (en grupp fåglar som var
eftertraktade på resan) eftersom det var högvatten på platsen. När vi närmade
oss platsen den andra dagen lät hon dock meddela att det nu var lågvatten.
Lågvattnet skulle innebära, sa hon, att det kunde ha samlats många vadarfåglar
i strandkanten, som vid högvatten är vattenfylld. Guiden som har besökt platsen många gånger har således lärt sig tidvattnets rytm och hur det påverkar
fåglarnas beteenden.
Eftersom vissa fågellokaler samlar många fåglar och arter vid vissa tidpunkter samlas också skådare på dessa platser. Södra Öland är en sådan plats
som framförallt lockar fågelskådare på våren och på hösten. Den så kallade
”Skådarveckan” äger rum under vecka 41 i oktober varje år på Öland. Under
denna och omkringliggande veckor är parkeringen vid Ölands södra udde
fullbelamrad med bilar i gryningen, speciellt under helgerna då många är lediga. Det inte ovanligt att se bilar med Club 300:s emblem – ett svart kryss på
en orange botten – fastklistrade på backspeglarna. Det är inte heller ovanligt
att se bilar som stannat till i vägkanten och skådare som står bredvid och
spanar efter fåglar. Ibland står det flera bilar på samma plats och då går det
att ana att det är en specifik fågel av ovanligare sort som observeras i området.
Kring dessa veckor har det bildats speciella aktiviteter såsom ”skådarpubar” och mässan ”Skådarexpo” i Ottenby på hösten. På våren har vecka 22
motsvarande status. BirdLife Sverige och framförallt kryssarföreningen
Club300 anordnar då en rad olika aktiviteter för lokala likväl som ditresta fågelskådare. En av dessa aktiviteter är en tävling med benämningen ”Strandraggning” då medlemmar uppmanas samla ihop ett lag och teckna upp sig för
en sträcka längs Ölands stränder.139 I inbjudan på föreningens hemsida står
det att tävlingen blir ett sätt att ”dammsuga” Öland, i syfte att upptäcka rariteter. Under högsäsong har jag utöver att ”dammsuga”, även märkt termerna
”jobba” och ”slita” i grupperna på Facebook och samtal mellan fågelskådare.
Jag har hört beklagande kommentarer om att Öland och speciellt Ottenby
mer liknar ett socialt akvarium än fågelskådning, då många samlas där. Här
tycker jag mig märka att ensamskådning, att slita och upptäcka fåglar själv
Club300. ”Club300 fyller 30 år...”. http://www.club300.se/News/Default.aspx?nID=
2482 Hämtad 2018-07-13
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istället har lyfts fram som föredömen och en motsats till dem som endast
observerar det som andra fågelskådare har upptäckt. Sebastian berättar skämtsamt att de som bara ägnar sig åt att kryssa sådant som andra har upptäckt
kallas för ”sekundärsluskar”. Under vissa tider på året, på vissa platser, finns
det alltså sätt att skåda som premieras framför andra. De ovan angivna rytmerna bidrar till rumsligt förankrade rutiner, vilket i vissa fall också resulterat
till materialiseringar i landskapet.

Materialiserade taskscapes
Vid fågellokaler såsom Ottenby på Öland eller Sandön i Skåne har det uppstått rumsligt förankrade rutiner. Under resan med Rapphönan beskrevs lokalen Sandön, som vi alltså besökte vid både lågvatten och högvatten, som
ett obligatoriskt stopp vid skådning i nordvästra Skåne. I reserapporten står
det att skådarrundan antingen börjar eller slutar med ett besök på Sandön
(Reserapport). Colin Jerolmack som har studerat människors förhållanden till
tamduvor i staden menar att ”humans and other animals co-construct emplaced routines, relations, and shared history” (Jerolmack 2013:35). Ett tydligt
exempel på detta i fallet av fågelskådning är södra Öland och specifikt Ottenby under våren och hösten. I fågellokalguiden ”Här tittar vi på fåglar i
Sverige” från 2014 beskrivs Ottenby som en attraktion för skådare:
Ottenby kan med rätta kallas svensk ornitologis flaggskepp – på grund av alla
de spännande fågelarterna som regelbundet ses, den fantastiska miljön, de
många naturintresserade besökarna, de fina anläggningarna för att underlätta
skådandet, samt den gedigna fågelforskning som Sveriges Ornitologiska Förening bedrivit här sedan 1946 (Ullman 2014:75).

Att Ottenby tillskrivs status av flaggskepp beror alltså delvis på den historiska
kontinuiteten av ornitologisk verksamhet. Fågelskådningen som kulturell
form och praktik har blivit rumsligt förankrad där genom anläggningar, forskningen och alla besökarna – både mänskliga och ickemänskliga.
I Ottenby finns två fågeltorn, en plattform, och tre vindskydd och många
spänger och leder som underlättar skådandet. Den infrastruktur som finns i
dessa fågellokaler ökar påverkar besökarnas framkomlighet. Samtidigt som
stigar och vägar i landskapen formar människors rörelser, har de ofta uppstått
ur dem (Ingold 1993:167). Stigar, spänger och fågeltorn kan förstås som
”taskscape made visible”, praktikerna i materialiserad form (ibid.). Praktikerna har således format landskapet och blir synliga i det. I fågeltorn och
plattformar finns ofta planscher med tecknade fåglar som ska representera de
olika fågelarter som förväntas finnas i området. På detta sätt är fågeltorn medium som ger anvisningar för hur besökaren ska rikta uppmärksamheten vid
platsen. I Ottenby ligger Ottenby fågelstation, och Naturbokhandelns filial
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som båda ägs av BirdLife Sverige. Där finns också ett ”naturum” som drivs
av Länsstyrelsen, i samarbete med föreningen, och även restaurangen Fågelblå. Norr om Ottenby ligger byn Ås där det finns ett vandrarhem och en
camping som många fågelskådare bor på när de besöker Öland. Det är också
där skådarpubarna äger rum under vecka 41. Norr om Ås ligger byn Näsby
och där finns Ottenby vandrarhem och vandrarhemmet Birdnest. I intilliggande byar hyrs stugor ut till ditresta fågelskådare. På Öland finns alltså en
infrastruktur för fågelskådare i form av stuguthyrning, vandrarhem, campingar, liksom BirdLife Sveriges butik, Naturbokhandeln och dess huvudkontor som också ligger på sydöstra Öland.
Fågelskådarturismen har en historisk kontinuitet på ön. Det står exempelvis i Ölands fåglar att ”varje biologisk regionalförening med självaktning hade
med Öland på exkursionslistan” (Fritz & Tyrberg 2015:370). Många bussresor gick till Öland under 1950- och 1960-talen innan personbilarna blev vanliga. Det gällde speciellt under maj och juni då även orkidéerna blommar på
Öland som också fyllde exkursionsschemat. Några specifika områden lyfts
fram som besöksmålen för resorna, förutom Ottenby nämns Möckelmossen,
Södviken, Beijershamn och våtmarker på mellersta och norra Öland.

Bild 4. Fågelskådare utrustad med kamera, hand- och tubkikare promenerar på en spång
mot ett av fågeltornen i naturreservatet Beijershamn på Öland.

Det blir emellertid tydligt att en fågellokal som Beijershamn (se bild 6) på
Öland som ingick i resmålen för exkursionerna, och fortfarande gör det, ideligen förändras. Flera av de områden som i lokalfågelguiderna lyfts fram som
besöksvärda kräver omfattande omsorger för att fungera som sådana. Beijershamn som beskrivs som ett ”naturparadis” i Ölands fåglar blev i själva verket
en attraktiv våtmark efter ett felkonstruerat hamnbygge. Den misslyckade
konstruktionen av hamnen döptes efter Hamnbyggnadsbolagets ordförande
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Jacob William Beijer som på 1850-talet medverkade till att anlägga en hamn
för att konkurrera med förbindelser till fastlandet längre norrut på ön. Det
fungerade till en början, men konstruktionsfelet gjorde att hamnen slammade
igen och slutligen övergavs. Det blev istället ett område där fåglar kom att
trivas. På 1980-talet hade emellertid området vuxit igen, men då påbörjades
insatser för att öppna upp landskapet igen. Ölands Ornitologiska förening
(ÖOF) skaffade i början av 1990-talet kor av rasen highland cattle som betade
på strandängarna. Området beskrivs i Ölands fåglar som föreningens ”skötebarn” och efter dessa insatser kom det att bli ett ”naturparadis” och ett av
Ölands populäraste strövområden vilket människor besöker året runt (Jansson 2015:387).
I alla fågellokaler är inte rutinerna och praktikerna lika materiellt synliga, i
alla fall inte för det otränade ögat, såsom det är i Beijershamn (se bild) med
spänger och fågeltorn. I gruppen Ölandsskådarna på uppmärksammades att
ett buskage hade avlägsnats från en strand på Öland. På platsen finns i övrigt
inget som talar om att det skulle vara en känd fågellokal. I kommentarerna
verkar detta buskage sörjas. Ledsna smileys varvas med beklagande kommentarer. Någon frågar: vem har gjort detta? Det kommer också undringar kring
vem som äger marken. Är det privat eller kommunal mark? En person skriver
att hen såg ”sin” första KFS i det buskaget. Det är en förkortning för kungsfågelsångare som är en ovanlig fågelart. En annan person har skrivit att det
inte kommer upptäckas fler videsångare där, vilket också är en raritet. Buskaget, som för andra som passerar platsen troligtvis saknar större betydelse, har
en speciell betydelse och reell funktion i fågelskådarnas taskscape. Detta
buskage verkar inte ha haft något specifikt namn, men i andra fall får dungar,
träd och andra delar av landskapen namn eftersom de fyller en funktion i
fågelskådningen. För att underlätta att kommunicera observationer och få
andra att hitta till specifika platser namnges därmed vissa delar eller inslag i
landskapet. En annan på sydöstra Öland kallas Össby Skjutbanedunge i fågelskådarkretsar. Andra kallar bara platsen för Skjutbanan. För fågelskådarna är
det däremot dungen som är viktig, för det är där fåglarna kan hålla till.
Dungen blir central i deras taskscape.
Etnologen Lars-Eric Jönsson (2014) skriver om hur hans jaktlag orienterar
sig i jaktmarkerna med hjälp av personbeteckningar, händelser och topografiska namn. I jaktlaget saknas reella kartor för jaktmarkerna men då det handlar om ett litet gäng bland vilka det finns en historisk kontinuitet, orienterar
de sig enligt ovan nämnda faktorer. Jönsson skriver att när han var ny i jaktlaget hade han inte tillgång till lagets platsbundna referenspunkter och hade
således svårt att orientera sig utifrån de termer som de andra i jaktlaget använde. Det finns likheter mellan jaktlagets sätt att orientera sig i landskapet
och fågelskådarnas, men i fågelskådningen kommunicerar ofta en avsevärt
större grupp i och med att observationer av fåglar delas via internet. De rumsliga referenspunkterna berättas inte bara mellan fågelskådare utan fästs även i
böcker, kartor, tidskrifter och på internet i Arportalen. I flera fall används
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redan befintliga namn på platserna, såsom namn på sjöar. I vissa fall rör det
sig dock om positioner i landskapet som inte tidigare har haft något känt
namn, eller som kanske inte har haft någon specifik betydelse, såsom Hästskodungen.
Jönsson menar att de platsbundna berättelserna inom hans jaktlag bygger
på en gemenskap, vilket endast gäller för deltagare och inte tillfälliga åskådare
i landskapet. Det skapar ett vi som kan vara uteslutande för dem som befinner
sig utanför, men som samtidigt är produktivt inåt. Detta gäller även i fågelskådningen där namnen nog kan verka obegripliga, interna och utestängande
för dem som inte känner till fågelskådning eller historierna kring namnen på
platserna, även om de finns utmärkta på kartor. I Ottenby finns det flera
namngivna positioner. Dessa finns med på kartan över Ottenby i fågellokalguiderna (Ullman 2014; Svensson 1985). Flera av dem har namn som är direkt
kopplade till lokalens materiella egenskaper: tokmarken, för att det växer
ölandstok där och Pölen, för att det är ett vattendrag. Andra namn syftar till
materiella inslag som har uppförts i området för att underlätta fågelskådningen, såsom Norra Vindskyddet och Vindskyddet.
Vid Ottenby finns också en plats som kallas Larmtavlan som ligger vid
infarten till området. Fågelskådare berättar att det tidigare brukade finnas en
”obsbok” i vilken fågelskådare kunde skriva in sina fynd av fåglar för att meddela dessa till andra besökande fågelskådare. Boken finns inte där längre, utan
har ersatts av digitala medier, men platsen kallas fortfarande Larmtavlan. Det
finns också en observationspunkt i Ottenby som kallas Gubbhyllan som ligger invid fågelstationen. Det är en (topografisk) upphöjning i marken som
fågelskådare ställer sig på för att spana ut över havet. Även vid Kullens fyr på
Kullaberg, och vid sjön Kvismaren i Närke finns det platser i landskapen som
kallas Gubbhyllan (Ullman 2014). Dessa benämningar finns inskrivna i kartor
och i text i fågellokalguiderna och refereras till bland fågelskådare. Namnet
Gubbhyllan ger associationer till en könssegregerad praktik och i och med att
det skrivs in på kartor kan det förstås som ”materialiserade normer” (jfr Göransson 2012). Jan, som regelbundet skådar fåglar från den aktuella upphöjningen i Ottenby, menar dock att platsen under senare år endast kallas Hyllan.
Detta pekar mot den förändrade sammansättningen av de människor som
befolkar fågellokalerna, som har beskrivet tidigare i avhandlingen.

Fågellokalens ömtåliga natur
Ett av syftena med detta kapitel är att undersöka fågelskådarnas ambivalenta
förhållande till fåglar i fågelskådning. Hittills har kapitlet handlat om hur fågelskådningens taskscape tar form: hur olika tidsmässiga rytmer påverkar
detta och hur det bidrar till sociala rumsligheter där delar namnges och får
olika betydelser. I den resterande delen av kapitlet fokuseras den ambivalenta
relationen mellan vilda djur, djurens livsmiljöer och människor som vistas där.
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Jag startar i hur detta tar sig uttryck i de fysiska miljöerna, för att senare
komma in på ideal om hur människor som vistas i dessa bör agera.
Fågellokalerna är ofta platser som omfattas av olika naturskyddslagstiftningar för att skydda dess invånare på olika sätt. Vid Sandön, det obligatoriska
stoppet på skådarrundan i nordvästra Skåne som besöktes två gånger under
resan med Rapphönan, finns skyltar som undertecknats Länsstyrelsen i Malmöhus Län vid sidan av spången ut mot ön . På en av skyltarna står det att
hundar inte får beträda badplatsen och på en annan att det är ett fredningsområde för fisk. Den mittersta skylten rör fåglarna i området och på den står
uppmaningar såsom: ”Visa hänsyn” och ”Beträd ej rödprickade områden”.
Det senare syftar på en stiliserad kartbild av ön på skylten. Det står att platsen
”hyser ett för landet värdefullt fågelliv med arter som är hotade häckfåglar”.
Småtärna och skärfläcka nämns här och på skylten finns en tecknad bild av
en flygande tärna.

Bild 5. Spången genom vassen ut till Sandön. Till höger skyltar med information, förbud och uppmaningar.

Det står att fåglarna störs av ”badgäster” och ”kringströvande människor”
eftersom arterna som åsyftas lägger sina bon på marken. Här går det att ana
andra taskscapes där fågellivet hamnar i bakgrunden. Det står också att det är
”mycket olämpligt” att vistas inom det rödprickade området mellan den 1
april och 15 augusti. Denna tidsperiod avser den tid då fåglarna häckar på
platsen. Det vill säga då de bygger bon, lägger ägg, ruvar och föder upp ungar.
På själva ön har området markerats med vita stolpar. Sådana här spatiala
gränsmarkeringar, i form av skyltar och stängsel, finns i många naturreservat
och syftar till att skilja människor från fåglar för att skydda de senare. Naturreservatet är i sig en rumslig avgränsning och organisering för att freda fåglar.
På skylten invid spången ut till Sandön presenteras under rubriken ”Reservatföreskrifter” vad som är förbjudet att göra på platsen. Det står att det är förbjudet att ”avsiktligt skada växt- och djurlivet” och att det mellan 1april och
15 augusti är förbjudet att beträda ön Själrönnen invid Sandön.
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I lokalguiden från 1972 skriver författarna att belastningen vid känsliga lokaler, ofta nära storstäder, som har många besökare är problematisk (Svensson et al. 1972). Vid denna tid sker en ökning av naturintresset vilket ses som
en belastning på miljöerna som måste åtgärdas.
Problem av dessa slag måste mötas med kanalisering, upplysning och propaganda. Vi vädjar till dig att lojalt följa de bestämmelser som finns och visa
ansvarskänsla och vettigt uppträdande i markerna. Vi måste alla visa hänsyn
mot djur och växter, mot markägare och mot varandra om den totala behållningen av ett flitigare utnyttjande av naturen skall bli positiv (Svensson et al
1972:5).

Problemen som de målar upp menar de kan lösas genom kanalisering, vilket
syftar på att besöksströmmen ”kanaliseras”, det vill säga leds in på markerade
promenadstigar och utsiktsplatser (ibid:7). Det här kan förstås som ett materialiserat eller synliggjort taskscape där också sätten att skydda fåglar och reglera
besökare blir tydliga. Vid många fågellokaler är det så kallat beträdnadsförbud
i en del områden under fåglarnas häckningstid, såsom vid Sandön (Ullman
2014: 6).

Bild 6. En skylt som påminner om att det är förbjudet att röra sig utanför de markerade lederna i naturreservatet Beijershamn på Öland.

Detta markeras i landskapen med skyltar som anger vilka tidpunkter ett område ej får beträdas (se bild 8.). Besökaren kan då hänvisas till vissa vägar,
spänger eller utkiksplatser som de kan röra sig på, men uppmanas att inte
kliva utanför dessa. Denna infrastruktur påverkar besökarnas rörelser och
möjliga hastigheter. Som jag har varit inne på tidigare, gör de tidsmässiga rytmerna att skådandets taskscapes ändrar karaktär under året. Det går att röra
sig fritt under vinterhalvåret och på hösten. Då går det att ”dammsuga” stränderna på Öland för att leta rariteter som Club300 uppmanade skådare att göra
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i tävlingen ”strandraggning” under vecka 41. Det råder då en annan rörelsefrihet än under vår och sommar, vilket skådarna påminns om via förbudsskyltar. När överträdelser upptäcks reagerar också skådarkollektivet, och uppmanar till polisanmälningar.140
Författarna till Fågellokaler i Sverige menar dock att ”kanaliseringen”, genom
spänger och leder, inte bara kan minska störning utan också förhöja upplevelsen och ge ett bättre utbyte av besöket (Svensson et al. 1972). I Här tittar
vi på fåglar, från 2014, refererar författaren till Fågellokaler i Sverige vars senaste
utgåva kom 1985 (Ullman 2014:5). Författaren Magnus Ullman menar att det
har blivit lättare att titta på fåglar sedan 1980-talet. Det finns idag fler platser
med fågeltorn, vindskydd och gömslen varifrån landskapen kan överblickas
och där fågelskådaren kan gömma sig så att fåglarna inte skräms. Torn och
plattformar är i de flesta fall riktade mot våtmarker och sjöar. De har troligtvis
sitt ursprung i jaktgömslet. Gömslen av detta slag är riktade mot ett område
där djurens närvaro förväntas, det vill säga nära djurstigar, ett bo eller gryt,
öppet vatten eller våtmarker (Brower 2011:89). Torn och gömslen som är
avsedda för att observera fåglar är ofta placerade så att det ifrån dem går att
överblicka hav och sjöar som människan inte själv kan beträda (utan att bli
rejält blöt). I gömslen finns det ofta luckor, istället för fönster, som kan fällas
ner och varifrån kikarna kan riktas ut. Liksom spängerna ”kanaliserar” torn
och gömslen besöksströmmen och bidrar till att besökare håller ett avstånd
och inte stör eller skrämmer fåglarna.

Mellanartslig kontakt
Fåglar finns på olika platser vid olika tidpunkter och landskapen ändrar karaktär under året, vilket bidrar till rytmer och rutiner i fågelskådarnas
taskscapes när de närmar sig fåglarna. Medan fågelskådarna vill upptäcka, se
och höra fåglar, drar sig emellertid fåglar generellt sätt undan från människor.
Kontakten mellan fågelskådare och fåglar karaktäriseras på så vis av flyktighet, vilken undersöks i följande avsnitt. Denna flyktighet kan relateras både
till fåglarnas beteende att ”fly” och att ”flyga”. I BirdLife Sveriges etiska regler
uppmanas fågelskådarna att lyssna efter fåglarnas så kallade varningsläten.
Om fåglarna varnar eller flyger iväg, går fågelskådaren för nära, står det. En
fågelskådare berättar att han märker när fåglar ”varnar”, alltså avger det som
kallas varningsläten, när han kommer nära dem. Det är ett tecken på att de
reagerar ”som de ska”, menar han.
I Facebookgrupperna har detta uppmärksammats på olika sätt. Det har bland annat gällt
vindsurfare på norra Öland som surfat i ett naturskyddsområde och när uppgifter om detta
delats i grupper för fågelskådning har flera uppmanat att göra en polisanmälan. Det har också
rört händelser när personer uppges har gått in i reservat med förbud, eller har flugit med
drönare i liknande områden.

140
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Den brittiska föreningen Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)
har upprättat regler som liknar de som BirdLife Sverige ställt upp. Där står
det också att fågelskådare inte ska gå för nära: ”If it leaves, you won’t get a
good view of it anyway”. Utöver att närheten kan störa fåglarna, på ett sätt
som gör att de kan råka illa ut, är det alltså poänglöst att skrämma dem eftersom skådaren då ändå inte får se fågeln. I RSPB:s regler står det att fågelskådare måste tänka på sin ”fieldcraft” för att inte skrämma fåglar. ”Fieldcraft” blir här liktydigt med förmågan för att göra observationer i fält utan
att upptäckas. Det bidrar till ett förhållande där fågelskådaren strävar efter att
upptäcka, se och höra fåglar, men helst varken ska synas eller märkas själv.
Optiken – handkikare, tubkikare och kameror - blir självklara medskapare till
detta. I de etiska reglerna till en guidebok till fågellokaler i den spanska regionen Extremadura som delades ut på Falsterbo Bird Show görs emellertid
en explicit hänvisning till att kikare upprättar ett avstånd, då det står att så
länge du använder kikaren behöver du inte gå nära fåglarna.
Att ta hänsyn till, lyssna och titta efter fåglarnas beteenden är centralt i
fågelskådning. Under fågelskådningen kan skådarna alltså bli medvetna om
vilken effekt de kan ha på fåglarna. Donna Haraway använder litteraturvetaren Mary Louise Pratts begrepp ”contact zone” för att undersöka förhållandet
mellan henne själv och sin hund när de tränar agility (2008). Pratt myntade
begreppet kontaktzon för att undersöka koloniala möten och deras interaktiva och improvisationsmässiga dimensioner som hon menar ofta förbisetts i
förklaringar av kolonisering i termer av genom erövring och kontroll (Pratt
1992).”A ’contact’ perspective emphasizes how subjects are constituted in
and by their relations to others” (Pratt 1992:7). Haraway lyfter alltså ut ett
begrepp som använts om koloniala relationer, mellan människor, och applicerar det på en annan ojämn maktrelation: den som sker i domesticering. I
fågelskådning är inte de mellanartsliga relationerna lika intima som i människors relationer till domesticerade djur. Det kan till och med verka som att
det är ett förhållande där det saknas reell interaktion, då fågelskådarna i första
hand tittar och lyssnar på avstånd. Samtidigt menar jag att fågelskådare blir
medvetna om vilken effekt de har på fåglar, hur deras närvaro påverkar dem
och att de också kan använda denna vetskap för att upptäcka, se och höra
fåglar. Det sker på så vis en visuell och audiell kommunikation, ett improvisatoriskt språk för att tala med Pratt och Haraway.
En del fågelskådare tänker exempelvis på hur de bäst ska klä sig för att
kunna få ut så mycket som möjligt av en fågelskådartur. Det handlar då inte
bara om att ha på sig varma kläder vid kyla eller svala vid värme för att kunna
vara ute länge, utan de kan också tänka på hur fåglarna kan reagera på färgerna
på kläderna. I Börja skåda fågel står det emellertid att det främst är om skådaren
har tänkt att komma väldigt nära fåglarna för att fotografera som det är viktigt
att tänka på färgerna (Sahlstrand & Stenvång Lindqvist 2017:41). Istället för
att använda starka kulörer väljer en del dova och mörka färger. En fågelskådare berättar att han blev tillsagd av sitt resesällskap att han inte borde ha en
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vit t-shirt på en resa i regnskogsområde i Sydamerika, eftersom den vita färgen
skulle kunna skrämma fåglarna som de var ute efter att observera.
Det improvisatoriska språket handlar dock inte bara om att vara neutral
och osynlig, utan också om att locka fram och att skapa kontakt. På en del
kikarremmar hänger så kallade ”fågelgnissellockare”, en ca 5 cm hög pryl i trä
med en metallstång rakt igenom. Om hylsan gnids kring metallen avges ett
gnisslande ljud som gör (små)fåglarna nyfikna så att de hoppar fram. Den kan
användas i Sverige, men ska tydligen fungera bättre på arter i Nordamerika.141
Vissa fågelskådare gör också ett ”pyschande” ljud för att locka fram (små)fåglar.142 Det kan locka fram fåglar som ”trycker” eller ”skulkar”, vilket innebär
att de gömmer sig i buskage för människor eller andra arter och djur. När
fågelskådaren ”pyschar”, och utdraget avger lätet ”pysch pysch pysch”, kan
fåglarna hoppa fram och visa sig för fågelskådarna. En del fågelskådare lär sig
också att härma fåglarnas läten och sånger. Det är framförallt vanligt med
ugglor. Eftersom många ugglor är nattaktiva kan skådarna ta sig till ugglornas
biotoper när mörkret fallit och härma deras läten i hopp om att få gensvar.
För att se dem, måste de emellertid använda ficklampa och lysa mot dem.
Ett annat sätt att locka fram fåglar, och som har inträffat flera gånger under
mitt fältarbete är att fågelskådare spelar upp läten från sina mobiltelefoner.
Den amerikanske ornitologen David Sibley har skrivit en guide för hur fågelskådare bör använda uppspelning.143 Denna guide, som finns tillgänglig på
Sibleys hemsida, har spridits i svenska grupper för fågelskådning på Facebook
(Sibley 2011). I den står det: ”[t]here is no debate that playback (playing a
recording of bird’s song) is one of the most powerful tools in a birder’s struggle to view birds in the wild”. Enligt David Sibley fungerar det bäst på arter
som håller revir under häckningsperioden. När ett läte spelas upp kan hanen
komma fram och ”svara”, för att konfrontera inkräktaren genom att patrullera kanten av dess territorium och sjunga.
Att spela upp läten liksom att ”pyscha” fram fåglarna kan förstås i termer
av ”kontaktspråk” och ”improviserad kommunikation”. Uppspelning av läten är emellertid kritiserat eftersom det skulle kunna störa fåglarnas naturliga
beteenden. Vid fågellokaler har jag noterat att metoden används. Några av
skådarna i studien menar dock att de inte vill göra detta. I en diskussion på

I beskrivningen av produkten på återförsäljaren Naturbokhandelns hemsida står det: ”Med
denna fågelgnissellockaren kan du locka fram svårsedda tättingar som mesar och kungsfåglar
ur buskagen. Detta är en populärt använda manick i Nordamerika där de fungerar bra på
skogssångare och andra arter. i Sverige fungerar den relativt bra på småfåglars varingsläten
(sic!)”. (Naturbokhandeln. https://www.naturbokhandeln.se/sv/articles/2.272.5025/sofaudubon-bird-call-fagelgnissla-rod Hämtad 2018-07-13)
142 Jag noterar bland annat att detta gjordes av skådarna i Sveriges Televisions underhållningsprogram ”Det stora fågeläventyret” som sändes under 2017.
143 Sibley har författat en rad fälthandböcker, såsom: The Sibley Guide to Birds (2000) som omfattar arter som påträffas i Nordamerika.
141
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Facebook debatteras uppspelningens fördelar och nackdelar. I inläggen framförs skilda synpunkter såsom att uppspelningar skrämmer iväg fåglar helt och
hållet, och att fåglarna inte bryr sig eller att de till och med blir uttråkade, av
inspelningen när de upptäcker att ljuden inte kommer från en riktig fågel. Det
beskrivs som att fåglarna blir ”sönderspelade” eller ”taped out”.
David Sibleys listar både fördelar och nackdelar med att använda uppspelning av läten i sin guide. I Facebookgrupperna beskrivs hans guide som ”balanserad”. Han tar varken ställning för eller emot uppspelning. Han lyfter
fram fördelar såsom att man kan minska störning på andra arter genom att
det uppspelade lätet riktar sig mot en specifik art. Samtidigt finns ofta många
arter med på en inspelning. En skådare berättar att han således kan få ”oväntade” svar på uppspelningar. ”Pyschande” däremot, som ”broad-spectrum attractants”, påverkar alla arter. Sibley skriver också att uppspelning gör att skådaren inte fysiskt behöver gå in och störa i habitatet. En annan fördel, menar
han, är att uppspelning gör att människor kan njuta mer av fåglarna eftersom
det attraherar arter som annars är svåra att få se. Han liknar det vid matning
av fåglar. Nackdelarna är att det kan bidra till misslyckad häckning och att det
kan lura fram fåglarna så att de blir utsatta för predatorer eller inte ägnar tiden
åt att födosöka. ”Fundamentally, birding disturbs birds. Everything that we
do has an impact on birds”, påminner David Sibley. Oavsett hur fågelskådarna går tillväga menar Sibley alltså att fågelskådning alltid påverkar fåglarna,
det stör dem. Utifrån det perspektivet är fågelskådare, hur de än bär sig åt,
ambivalenta observatörer i kontakten med fåglarna.

Mörka fynd
Störningar på fågellivet knöts i lokalguiden från 1972 till ”okunnighet och ett
alltför ivrigt intresse”. Att vara kunnig kan emellertid vara förenat med en
annan slags ambivalens. I BirdLife Sveriges etiska regler slår man fast att:
”Som fågelintresserad har man ett extra stort ansvar eftersom man ofta har
kunskaper som gör att man kommer närmare fåglarna”. Man lär sig fälttekniker och ett kontaktspråk som gör att man kommer nära, vilket jag var inne på
i föregående avsnitt. I de etiska reglerna lyfts några olika positioner fram:
Fåglarnas väl ska komma i första hand oavsett om du är ’vanlig’ fågelskådare,
fotograf, ringmärkare, spelar in läten, kryssar arter eller ägnar dig åt specialstudier (Etiska regler, BirdLife Sverige).

De olika rollerna – den vanlige fågelskådaren, fotografen, ringmärkaren, kryssaren och hobbyforskaren – tillskrivs olika tillvägagångssätt i mötena med
fåglar och andra fågelskådare. Uppmaningar i fågellokalguiderna och i de
etiska reglerna pekar mot att fågelintresserade har en ambivalent roll i fåglar-
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nas livsmiljöer. Människors intresse för och medvetenhet om fåglar formuleras ofta som en lösning på hoten mot dem i form av biotopförstöring, klimatförändringar och jakt med mera. På samma gång kan intresset, kunskapen och
människans närvaro även formuleras som ett problem som manar till åtgärder
och kontroll.
En metod som tillämpas för att skydda fåglar från störning är att välja att
inte sprida information om dem. Det kallas att ”mörka” observationer vilket
innebär att kännedomen om att fåglar håller till på en viss plats hålls hemligt.
Främst verkar det användas för att skydda vissa arter under häckning. Det
handlar ofta om ovanliga fågelarter som annars drar åt sig fågelskådarnas uppmärksamhet. I Facebook-grupperna diskuteras dock om detta är den bästa
strategin för att skydda fåglarna. Metoden bygger på en ”protektionistisk natursyn”, utifrån vilken naturen klarar sig bäst utan människor (jfr Fine 1998:79). Den natursynen ställs dock i diskussionerna på Facebook mot ett perspektiv där människans vetskap och närvaro kan vara ett effektivare sätt att skydda
fåglarna. Genom ”publik övervakning” av exempelvis en häckning kan skådarna gemensamt hålla undan människor som stör fåglarna, står det i en av
kommentarerna på Facebook. En baksida av mörkningen menar man är att
människor omedvetet kan störa en häckning genom att röra sig på platsen
ovetandes om densamma häckningen.
Regionala raritetskommittén (Rrk) på Öland uppmanar dock att inte larma
vissa arter via appen Bird Alarm. Arten härfågel är en sådan. För den arten
skriver kommittén att det är ”larmförbud” överallt på Öland utom i området
kring Ottenby. Detta motiveras kommittén med att inga häckningsförsök har
observerats Ottenbyområdet. De härfåglar som iakttagits beskriver kommittén som ”singelfåglar” som nyligen anlänt till ön söderifrån. Dessutom, menar
de, skulle härfåglar som häckar där ”spontanupptäckas” eftersom det är så
många personer som rör sig i området.
Att hålla häckningar hemliga handlar emellertid framför allt om att hålla
undan människor som intresserar sig för fåglar på andra sätt än i enlighet med
de normer som upprättats i fågelskådandets epistemiska gemenskap, såsom
äggsamlare och fotografer. I fågellokalguiden från 1972 står det: ”Att samla
ägg är förbjudet!” samt ”Fotografera inte fågelbon!”. Som nämndes i kapitel
2 är äggsamling förbjudet i svensk lag, enligt Artskyddsförordningen, men
förekommer likväl.144 Under de senaste åren har äggsamlare dömts för boplundring i svenska domstolar.145 Sveriges Televisions program Uppdrag
granskning, sände i september 2017 ett avsnitt om äggsamling. I programmet
Artskyddsförordningen omfattar ett förbud mot att avsiktligt: (1) Fånga eller döda, (2)
störa, (3) förstöra eller samla ägg och (4) skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser. Vad störa innebär har att göra med bevarandestatusen för fågeln i fråga. Kring vissa
arter görs alltså undantag från skyddet om de påvisar en ”gynnsam bevarandestatus” (Sveriges
Riksdag. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845 Hämtad 2018-07-13)
145 TT. https://www.svd.se/rattegang-inleds-for-misstankta-aggtjuvar Hämtad 2018-07-13
144
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får man följa en journalist som försöker i komma i kontakt med äggsamlare
genom att ”wallraffa” i grupper för fågelskådning på Facebook. Journalisten
delade ett inlägg där han påstod att han hittat en låda med ägg på en vind hos
sina föräldrar. Ett av hans inlägg, som jag noterade innan jag hade sett programmet, mottogs med starka reaktioner då flera personer poängterade att
det är olagligt att handla med ägg.
I ”Fågellokaler i Sverige” står det att äggsamling skedde av ”rent vetenskapliga skäl” och att ”[v]årt behov av insamlade ägg är till följd av detta i
princip tillfredsställt” (Svensson et al. 1972:9). I boken uppmanas också läsaren att inte fotografera bon. Det kan spoliera häckningen, står det. Men det
står även att det redan finns tillräckligt med bilder på bon och att ”dagens [år
1972] naturfotograf [bör] ha betydligt mer att hämta på det fria fältet. Bilder
av proviantering, flyttning, revirbeteenden m.m. är mera eftersökta än bilder
av fåglar på bokanten” (ibid.). Här märks fågelskådning som ett kunskapsprojekt stadd i förändring. Både samlandet av ägg och fotografi av fåglar knyts
alltså här till en nyttoaspekt. Om praktikerna inte bidrar till ny kunskap är det
dock endast ett störningsmoment. Det omfattande äggsamlandet under 1900talet har bland annat bidragit till att fåglarnas ägg inte finns beskrivna i fågelböcker, att många skådare inte känner igen ägg eller ens hur olika arters bon
ser ut, eftersom normerna kring att det är fel att närma sig bon är så framträdande.
Vetskapen om att fåglar befinner sig på en viss plats, och kanske häckar,
mörkas emellertid inte bara för att skydda fågeln i fråga. En mörkning kan
också ske för att en tillströmning av fågelskådare skulle störa markägare eller
boende. I Facebookgrupperna uppmärksammandes att en observation av arten fjälluggla på en ö i Stockholms skärgård hade mörkats eftersom den befann sig på en privat tomt. Informationen om ugglan spreds i efterhand, när
den inte längre var kvar på ön. Rumsliga ordnanden i form av privat egendom
får alltså också bäring i fågelskådning. Detta märks i de etiska regler som
BirdLife Sverige, likväl som Club300 har upprättat. I dessa etiska regler artikuleras Allemansrätten, men bara de delar av den som har relevans för fågelskådandets taskscapes. Bärplockning, camping med mera står inte i de etiska
reglerna. Av reglerna framgår att det inte är tillåtet att passera över tomter,
nära ekonomibyggnader, planteringar, fållor med betande djur på ett sätt så
att de störs, gå på åkrar mellan sådd och skörd, beträda privata båtbryggor
etcetera.
Det som tas upp från Allemansrätten är alltså sådant som relaterar till fågelskådaren som rör sig i skog och mark i syfte att upptäcka fåglar. Fåglarna
bryr sig däremot föga om hur människan ordnar rummet ägandemässigt. De
kan lika gärna hålla till i trädgårdar där fågelskådare inte kan gå in. Skådare
måste dock hålla sig på platser där det är tillåtet för dem att vistas. När dessa
överenskommelser, regler och lagar överskridits har konflikter mellan fågelskådare och markägare uppstått. Det gäller speciellt vid drag då många personer tar sig till en och samma plats samtidigt och skyndar för att få se rariteten
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innan den flyger vidare. Fågelskådarna kan då ha parkerat illa, kanske på privat
mark eller så att de hindrat framkomligheten på vägar, vilket har väckt irritation hos markägare och lokalbefolkning. På Öland har det blivit så infekterat
att markägare har blockerat flera vägar ner mot havet, så att fågelskådare inte
når dem med bil. Club300 har därför utsett ”lokala ambassadörer” som ska
vara i kontakt med markägare vid drag och BirdLife Sverige skriver i de etiska
reglerna att fågelskådare måste tänka på vilket intryck allmänheten får av fågelskådare.
Hur man beter sig när man skådar fågel kan tyckas självklart för många, men
det finns en hel del att tänka på. Dels hur man gör för att störa djurlivet på
minsta möjliga sätt, men dels också hur man gör för att allmänheten ska få ett
gott intryck av oss fågelskådare (BirdLife Sveriges etiska regler).

Under fågelskådning bör alltså fågelskådaren även ha gruppens anseende i
beaktande. När jag följde med Susanne för att kryssa den kaspiska piparen
nämnde hon att vi skulle ställa oss på den plats som angavs i ”larmet” som
hon fått via Bird Alarm till sin mobiltelefon, så att vi inte skulle hindra annan
trafik. Om det blev en konflikt, skulle det nämligen gå ut över alla menade
hon. Det skulle kunna leda till att fågelskådarna hindras från att röra sig i
området. I de etiska reglerna står det att om en fågelskådare har upptäckt en
raritet så måste hen betänka om fågeln eller biotopen kan drabbas av ”anstormningen”, om markägare borde kontaktas och om det går att ordna med
parkering.146 Under våren 2014 ledde fågelskådares aktiviteter till en polisanmälan för hemfridsbrott då många samlades för att se den för området ovanliga arten pungmes vid sjön Fysingen.147 Fågeln höll till i en trädgård, där fågelskådare ska ha försökt få syn på den. På resan med Rapphönan pekade den
lokala guiden, ut en trädgård när vi passerade ett område på väg till en av de
många fågellokaler som besöktes under helgen. Utanför den aktuella trädgården hade det funnits några enbuskar där det gick att se arten hornuggla. Dessa
buskar hade dock nyligen sågats ner och guiden trodde att det var för att de
boende var trötta på att det kom fågelskådare och tittade på ugglan.
Mörkning av observationer är alltså en strategi för att skydda antingen fågeln i fråga eller markägare från en anstormning av fågelskådare. Det är en
omdebatterad metod för att skydda fåglarna och några menar att det är bättre
att göra observationerna offentliga, vilket skulle kunna bidra till ”publik övervakning”. Att mörka observationer uppfattas också skapa en ”elit” som sitter
på kunskap som de inte delar med sig av till en vidare grupp fågelintresserade.

BirdLife. ”Etiska riktlinjer”. http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/etiska-regler/ Hämtad 2018-07-13
147 Detta blev en regional nyhet se Åberg 2014.
146
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”Wildlife paparazzi”
I Facebook-grupperna och fältet generellt har jag noterat att fotografer ofta
anklagas för att gå för nära och skrämma upp fåglar antingen av misstag eller
för att få ”action shots”. I Vår Skådarvärld delas etiska riktlinjer om fågelfotografi från den amerikanska fågelskyddsorganisationen Audubon Society.
Där delas också en artikel med titeln ”Birdwatchers go bad: how the rise of
’wildlife paparazzi’ has led to hide rage” (Copping 2011). Personen som delat
artikeln uppmanar andra att läsa och tänka över hur de själva beter sig. I artikeln i brittiska Telegraph är det fotograferna och ”kryssare”, som vill se rariteter, som anges vara de som går för nära fåglarna och som kallas ”the wildlife
paparazzi”. I artikeln står det att etiska regler har införts på grund av att dessa
fotografer och ”kryssare” inte bara stör fåglar, utan även gör sådant som att
ta bort vegetation för att få bättre syn på fågeln och använder åtel, alltså att
locka fram rovfåglar med kött.
I de etiska reglerna och i lokalguiden uppmanas skådaren att vara uppmärksam på vad andra gör och ingripa om man tror att någon gör något
olämpligt (Svensson 1972:9). ”Hjälp gärna de skådare som har mindre erfarenhet än du med såväl fältbestämningstips som skådaretik”, skriver BirdLife
Sverige i sina regler. Det innebär att en aspekt i taskscape också är att granska
andras beteenden ute i fält. Det märks bland annat i inlägg i Facebookgrupperna som handlar om att enskilda fågelskådare har sett personer som de
upplever rört sig nära bon, har gått för nära för att fotografera eller har spelat
upp läten för att locka fram fåglar.
Som nämndes ovan manar de etiska reglerna till extra försiktighet under
fåglarnas häckning, vilket påverkar ramarna för hur fågelskådare bör bete sig
under denna period. Även under vintern kommer emellertid uppmaningar
från Regionala raritetskommittén på Öland. I en Facebookgrupp skriver de
att alla ”årskryssare” måste låta fåglarna födosöka ifred i januari och inte stöta
upp dem medvetet. ”Håll er på avstånd och studera i kikare”, skriver en representant från kommittén. Som jag skrev tidigare blir vanliga arter också
karismatiska vid årsskiftet för dem som tävlar mot andra skådare (eller sig
själv) om att fylla sin årslista. I gruppen ”Fåglar inpå knuten” gjorde en av
administratörerna, med BirdLife Sverige som avsändare, ett inlägg i januari
månad som handlar om att många fotografier på kungsfiskare, skäggmes och
gärdsmyg hade delats i gruppen. Både kungsfiskare och skäggmes är vad jag
skulle beskriva som praktfulla arter med mycket färg. Det stod i inlägget att
det går att komma nära fåglarna i januari eftersom de kämpar för sin överlevnad genom att söka föda under de få ljusa timmar under vintermånaderna.
Man kan njuta utan att fota, menar administratören. När det i dessa grupper
kommer närbilder på fåglar kan fotografen ifrågasättas för sina metoder i
kommentarerna till bilden. Det står i dessa kommentarer att fotografer bör
ha mer tålamod, att de bör invänta fågeln istället för att söka upp den. I diskussioner om att använda uppspelning av läten för att locka fram fåglar tas
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en liknande aspekt upp. Fågelskådarna bör istället ha tålamod och vänta på
att fåglar visar sig. Ett av David Sibleys argument mot att använda uppspelning av läten för att locka fram fåglar är att det är ”fusk” och kan skapa lata
skådare som inte utvecklar bra färdigheter i fält. ”Playback will create lazy
birders who fail to develop good field skills” (Sibley 2011). Att vara för ivrig
och sakna tålamod, betraktas som dåliga karaktärsdrag.148 Fågelskådaren ägnar
sig då inte åt ”rätt” uppgifter för att anses vara en kompentent fågelskådare.
I Facebookgruppernas kommentarsfält försvarar personer som beskriver
sig själva som både fågelskådare och fotografer. I en kommentar skriver en
fotograf att han och andra fågelfotografer är trött på att hängas ut som ”fågelskrämmor”. Han menar att de är hänsynsfulla skådare och fotografer och
att de gör mindre väsen av sig än andra grupper såsom skådare och turister.
Fotografer ringas alltså in som en specifik kategori som beter sig felaktigt i
förhållande till fåglarna. Fågelfotografi medför emellertid också andra praktiker som på sätt och vis krockar med fågelskådning med kikare. Det brukar
beskrivas som att fotografer behöver komma nära fåglarna få ett bra motiv,
medan den som bara vill se fågel kan hålla sig på avstånd och titta i kikare. I
fågelfotografi blir det ett annat taskscape, ett annat sätt att röra sig i landskapen, söka upp och rikta sig mot fåglarna. Praktikerna ser annorlunda ut
och således också tillvägagångssätten. Fotografer hävdar dock att de är mer
stilla, och inväntar fåglarna, och menar att kikarförsedda skådare och kryssare
tenderar att skrämma fåglar i högre grad.
De taskscapes som formas genom fågelskådning är socialt, det befolkas
inte bara av enskilda fågelskådare utan är rumsligheter som delas av många
fågelskådare. Bland Sibleys argument emot uppspelning av läten för att locka
fram fåglar handlar fyra av sju om att det kan störa fåglar, de tre övriga argumenten om vad uppspelning av läten gör med människorna. Utöver att uppspelning av läten, enligt Sibley, kan skapa lata fågelskådare, kan det också störa
andra skådare. Fågelskådare kan uppleva ökad stress genom förvirring och
falska alarm när de upptäcker att en eftertraktas art visar sig vara en uppspelad
inspelning, menar han. Detta tas också upp i BirdLife Sveriges etiska regler
där det står:
Undvik att spela upp fågelläten i fält. Förutom att det kan störa fåglarna, kan
det skapa irritation hos andra skådare som känner sig lurade när det visar sig
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I en artikel om ett fågelskyddsläger på Malta som syftar till att motverka illegal fågeljakt på
ögruppen tar jag upp ett liknande resonemang (Lundquist under utgivning). Majoriteten av
deltagarna på lägret var fågelskådare från olika nordeuropeiska nationer. Fågelskådarna uttryckte sin (generellt negativa) inställning till olika jaktmetoder och menade att jakt under ”naturliga förhållanden” var att föredra, det vill säga att fåglarna skjuts när de passerar ett område
av egen kraft istället för att lockas fram med läten eller attrapper. Det ansågs som fusk att lura
fram fåglarna. Att locka fram fåglar som en metod i jakt jämfördes med fågelskådares uppspelning av läten som också beskrevs som ett felaktigt sätt att förhålla sig till fåglar.
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att ”slagugglan” de nyss hörde kom från en mp3-spelare (BirdLife Sveriges
etiska regler).

Fågelskådarna skulle alltså kunna känna sig lurade. Sibley menar också att
uppspelningar kan förstöra den naturliga upplevelsen av fågelskådning: ”Birders dislike hearing an electronic recording, as it detracts from the ’natural’
experience of birding”. Naturligt och onaturligt ställs här upp som oppositioner, som får representera rätt och fel (Berglund 2006:139). Var gränserna
för dessa kategorier går är dock föränderligt när begrepp som naturligt och
naturen fylls med olika mening (jfr Ganetz 2004:202/2012:26).

Förhållanden på distans?
I det här kapitlet har jag diskuterat fågelskådarnas ambivalenta förhållande till
fåglar och fåglarnas livsmiljöer, och hur de sociala rumsligheterna i fågelskådning formas. Skådandets taskscapes karakteriseras av temporala rytmer. Dessa
rytmer syftar på både långsamma geologiska processer, jordens rörelser kring
solen, månens kring jorden och vardagslivets regelbundna växlingar. Rytmerna bidrar till rutiner och materialiseringar i landskapen. Genom dessa
taskscapes tydliggörs de komplexa förhållandena mellan fåglar och geologiska, ekologiska skeenden och även den mänskliga påverkan på dessa processer. Taskscapes upplevs individuellt och påverkas av den enskilde skådarens erfarenheter och kunskaper, men är samtidigt sociala eftersom skådarna
ägnar sig åt liknande epistemiska praktiker. De görs också konkret på olika
plan: genom namngivning av platser, genom etiska regler och uppmaningar (i
den epistemiska gemenskapen.) Taskscapes är med och bidrar med riktning.
I detta kapitel har jag också visat på hur det rumsliga avstånd som finns till
fåglar överbryggas genom bland annat olika tekniska förlängningar, byggnationer, tillrättalagda naturer och färdmedel. Ett exempel är att det med kikare
från gömslen upprättas en närhet på avstånd. Samtidigt är också avståndet ett
etiskt ideal för att skydda fåglarna från störning som bland annat artikuleras
av föreningar och andra auktoriteter, men som också plockas upp av enskilda
fågelskådare.
I början av kapitlet skrev jag om Allemansrätten, om hur den ger ”en unik
möjlighet att röra sig fritt i naturen”. Denna frihet villkoras dock av att man
inte ska störa eller förstöra för djur och växtliv, markägare och andra besökare. I fågelskådning sätts detta på prov då fågelskådare är en grupp som rör
sig regelbundet i fält. Enligt Artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa fåglar, men det finns därutöver en gråzon för vilka aktiviteter
som skulle kunna störa och det är denna gråzon som står under förhandling.
Genom de uppmaningar som kommer från föreningarna och enskilda fågelskådare om hur man ska bete sig, och som har fästs i etiska regler, står det
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klart att taskscapes är moraliska rum, där skådarna inte bara uppmanas att
bete sig på vissa sätt utan också hålla koll på varandra.
I den gråzon som nämns ovan hamnar användningen av smartphones för
att spela upp läten och locka fram fåglar. Det är ett exempel på ett förhållandevis nytt medium i praktikerna. Mediehistorikern Lisa Gitelman definierar
medier som “socially realized structures of communication” (Gitelman
2006:7). Strukturerna avser både den teknologiska formen och deras tillhörande protokoll. Protokollen är de sociala normer och praktiker som tekniken
associeras med. Protokollen som omger exempelvis telefonin omfattar bland
annat hur vi svarar i telefon liksom hur vi betalar räkningen för abonnemanget
varje månad. Medan medierna i sig kan vara (materiellt) stabila över tid kan
de likväl förändras på grund av att protokollen som omger dem skrivs om.
Gitelman menar att det “medium-specifika” med ett medium tenderar att försvinna och tas förgivet när protokollen inte längre förhandlas. Kring uppspelning av läten för att kommunicera med fåglar sker dock ännu förhandlingar
om de sociala normerna och praktikerna. Att spela upp läten har föreslagits
skapa lata fågelskådare, samtidigt som det också antagits både kunna skydda
och störa fåglarna. Oavsett tillvägagångsätt konstaterade författaren David
Sibley att fågelskådning överlag stör fåglarna.
Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel visat hur fågelskådning bidrar
till speciella sätt att lära sig om de omständigheter som påverkar var fåglarna
befinner sig i tid och rum. Genom dessa blir skådarna kompetenta aktörer i
de specifika taskscapes som både äger rum i fågellokaler, där praktikerna syns
materiellt i landskapen, men även på andra platser där fåglar oväntat kan dyka
upp. Både att vara kunnig och att vara okunnig verkar därmed medföra risker
för att förhålla sig på fel sätt till fåglarna. Den okunnige vet inte om att hen
stör, medan den kunnige genom att lära sig hur de hittar och påverkar fåglar,
på så vis också kan störa.
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7. Avslutning
Avhandlingen inleddes med skildring från en promenadintervju i naturreservatet Hjälstaviken i Uppland. I en krönika i dagstidningen Barometern maj
2014 beskriver journalisten Ulf Wickbom en tur till samma plats med en fågelskådande vän. För Wickbom var detta ett återbesök vid sjön där han vistats
som ”skolpojke”, troligtvis på 1950-talet eller möjligen tidigt 60-tal. I krönikan beskriver han en fritidssysselsättning som har förändrats märkbart från
mitten av förra seklet. Som skolpojke, skriver han, ”klafsade” han och hans
vänner genom kohagarna runt den grunda sjön. Som stöd hade de fågelböcker som var enkla som skolplanscherna vid samma tid och en kikare med
åtta gångers förstoring ”ansågs vara höjden av lyx” (Wickbom 2014). När han
ett halvsekel senare åter besöker Hjälstaviken noterar han att sjön fortsatt är
en rastplats för flyttfåglarna. Därutöver beskriver han aspekter som han inte
känner igen sig i. Det gäller för det första att han möter ett bearbetat landskap
med ”bekvämt grusade promenadvägar” och ”ett överflöd” av vägskyltar och
informationstavlor. För det andra bär skådarna en utökad utrustning: tubkikarna, mobiltelefonerna och digitalkamerorna på stativ. Wickbom beskriver
exempelvis att skådare på platsen samlas runt ett larm om en raritet. ”Som
nykomling i denna sköna nya värld tyckte jag att några kollade mer på skärmen än på vattenytan”, konstaterar Wickbom. Slutklämmen, och budskapet i
krönikan var att ”bekvämligheten” (i form av utrustningen och det tillrättalagda landskapet) tar oss bort från naturen. Wickboms beskrivning av förändring känns igen i studiens resultat. Samtidigt har jag visat att fågelskådning
alltid har handlat om medierade upplevelser även om de tekniska stöden har
bytts ut och förändrats över tid.
Detta har varit en studie över 2010-talets skådning där tillbakablickar på
hur utövandet har sett ut i andra tider har använts för att få syn på de särskilda
sätt att relatera till fåglar som är specifika för den undersökta perioden. Här
har jag beskrivit en praktik som ideligen förändras, och som genom dessa
förändringar verkar ha behållit sin relevans i nya samtider. Studiens syfte har
varit att undersöka hur sätt att relatera till fåglar konstitueras i fågelskådning.
Forskningsfrågorna har handlat om vilka kunskaper, färdigheter och föreställningar som artikuleras i praktikerna, vem som artikulerar dessa, hur det går
till, samt hur dessa föreställningar och kunskaper hänger ihop med skådarens
förhållningssätt till fåglar.

Gemenskapens formationer
Återkommande i min studie har fågelskådningen beskrivits som en fritidssysselsättning som går att utöva överallt och som kan anpassas efter egna individuella preferenser. Studien visar, därmed inte förvånande, att fågelskådarnas
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interaktion med varandra tar sig olika uttryck. Medan en del sällan interagerar
med andra utövare, sätter andra det sociala umgänget i förgrunden. Och medan de flesta uppskattar den ökade sociala öppenheten mellan fågelskådare
ute i fält, som har beskrivits i studien, menar andra att den kan bidra till ”lite
väl mycket snack och lite skåda” på vissa platser (speciellt vid fågellokaler där
många skådare samlas under skådningens högsäsonger såsom på Ölands
södra udde). Det finns många exempel på att människor genom fågelskådning
skapar sig ett meningsfullt socialt sammanhang, utöver den betydelse som de
beskriver att intresset för fåglarna ger. Lika tydligt är att engagemanget för
fåglar formas och kan växa genom deltagande i dessa sociala sammanhang.
Med begreppet epistemisk gemenskap har jag dock i första hand inte fokuserat på vad den sociala samvaron mellan skådare betyder för skådarna.
Istället har jag med begreppet velat ringa in att fågelskådarna som utövare av
skådning lär sig och formar normativa sätt att varsebli och förhålla sig till
fåglar. Skådarna har återkommande konstaterat att det aldrig går att bli fullärd
som skådare. Det går nämligen alltid att upptäcka nya egenskaper och beteenden hos fåglarna, vilket gör skådning till ett tydligt exempel på en epistemisk praktik, där det finns distinkta kunskapsobjekt. På samma gång som en
tydlig karaktär i skådningen är det kontinuerliga lärande, är det viktigt att
komma ihåg att de flesta fågelskådarturer inte har ett uttalat pedagogiskt syfte.
Istället är det andra drivkrafter som får fågelskådarna att ta sig ut och skåda.
Vi minns Peters längtan efter att åter möta flyttfåglarna som anlänt till Hjälstaviken en majdag. Han åkte inte i första hand dit med målet att lära sig något
nytt om fåglar. Att återkommande besöka fågellokaler har bidragit till upplevelser som jag har tolkat med begreppet epifani. Dessa upplevelser får en särskild betydelse och påverkar skådarnas fortsatta engagemang. De upplevelser
av epifani, som jag har identifierat, har uppkommit i relation till en rad faktorer såsom vilken art det rör sig om, tidpunkten, den geografiska lokaliseringen, landskapets karaktärer, avstånd till fågeln och huruvida andra människor är närvarande eller inte. Genom sådana upplevelser relaterar skådarna
till arter på olika sätt baserat på tidigare upplevelser som gjort starkt intryck
på dem. Här spelar också fåglarnas upplevda estetiska utstrålning en betydande roll, alltså deras estetiska karisma.
I de sociala sammanhangen, både on- och offline, märks också en delad
affektiv riktning, då vissa fågelkroppar uppmärksammas med mer kraft än
andra. Lärande behöver alltså inte vara målet med skådandet, men samtidigt
har skådarnas skildringar av att vilja kunna artbestämma belyst hur lärandet
implicit fungerar motiverande. Detta har jag tolkat med termen jouissance –
upplevelsen av njutning i närvaro av mening – när skådarna lyckas artbestämma fåglar och får bekräftelse på att det de ser och hör motsvarar en viss
kategori, det vill säga igenkännandets glädje.
Under fältarbetet har jag emellertid även befunnit mig i fågelskådarsammanhang där lärandesituationen varit tydligt uttalad, för sådana förekommer
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också. Då har det funnits någon eller några som har delat med sig av kunskaper till andra som inte förväntas besitta samma kunnande. I sådana sammanhang, som exempelvis under resan med Rapphönan där en betydande del
av deltagarna var nybörjare, har inte bara kunskap om fåglarna förmedlats
utan även hur fågelskådning går till.
Kunskapsutbytena i fågelskådandets epistemiska gemenskap handlar således inte bara om kunskapsobjekten – fåglar – utan även om hur skådarna bäst
når kunskap om dem. Detta skedde både explicit, under resan med Rapphönan, när de som exempelvis inte hade tubkikare – men funderade på att skaffa
– ställde frågor till deltagare som hade med sig sådana. Under resan noterade
jag att de tekniska hjälpmedlen således kunde bli en slags ”konversationspjäser”, alltså objekt som är så intressanta för sammanhanget att det startas samtal utifrån dem. Det talades om fälthandböcker, kikare, kameror, krysslistor,
webbplatser att träna sig i artbestämning och Facebook-grupper att ställa sina
frågor i. Överföringen av hur fågelskådarna utrustar sig menar jag också sker
implicit genom att de ser varandra och hur andra går tillväga. En stor del av
utrustningen är synlig, och jag har bland annat tidigare i avhandlingen skrivit
om att den optiska utrustningen kan signalera vilka kunskapsnivåer skådarna
ligger på. Här går det att relatera till vad centrala verktyg betyder för utövare
av andra praktiker. Ett sådant exempel är vad stetoskopet betyder för läkare
(Rice 2010).
Antropologen Tom Rice menar, med utgångspunkt i Bourdieus att när läkarstudenter gör praktik och följer en läkare lär de sig en uppsättning förhållningssätt där studenter både medvetet och omedvetet tar efter ”a doctorly
way of being” (ibid:288). Genom att hantera stetoskopet kan studenterna, åtminstone tillfälligt, uppleva att de uppfyller det professionella habitus som de
strävar efter och som de ser att läkare omkring dem innehar. Det finns väsentliga skillnader i relationen mellan läkare och läkarstudenter och den mellan erfarna skådare och nybörjare. Men för att bli skådare verkar kikaren ha
en central roll. Jag har tidigare tagit upp att skådaren Eleonor deltog i exkursioner i olika föreningars regi när hon började intressera sig för fåglar. På en
av dessa exkursioner hade hon med sig en teaterkikare.
Det var ju så pinsamt för jag hade bara en teaterkikare eller en mini-mini. Och
det visade ju sig att vi typ skulle kolla på ejdrar flera hundra meter ut [på havet].
Som tur var hade guiden en [kikare] att låna ut. Så jag fick låna en sån där
gammeldags men ändå större handkikare. Men det var så roligt för precis på
samma sätt var det igår i Ågesta: att det var några nybörjare som kom och hade
en sån där liten. Så då erbjöd jag ju min kikare så att de kunde titta.

Kikarna har för skådarna, precis som stetoskopet för läkarna, agens både i
form av att de möjliggör ett förfarande – att upptäcka och tolka fåglar på håll,
respektive att ställa en diagnos hos patienter – och genom att de visar upp
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möjliga färdigheter och erfarenheter hos dem som bär och använder verktygen i fråga (jfr Rice 2010:288).
Den gemenskap som jag har avsett i denna studie märks alltså tydligt genom att skådarna använder sig av samma typ av tekniska stöd. Hur skådarna
utrustar sig varierar dock och är beroende av en rad olika faktorer såsom de
enskilda skådarnas ekonomi – hur mycket pengar de kan eller är beredda att
spendera på exempelvis optik – och vilken typ av skådning som de föredrar.
Trots denna relativa variation genomsyras praktiken av en teknikens imperativ. Det finns till exempel ett generellt imperativ om att utrusta sig, vilket
märks i Eleonors skildring av att ha en ”pinsam” kikare. Detta indikerar att
det inte går att delta i den praktiken eller gemenskapen fullt ut utan att använda vissa hjälpmedel, vilket både gäller kikare och de olika kommunikationskanalerna. Imperativet har också att göra med hur verktygen i sig, med
sina egenskaper och kvaliteter, påverkar användarna. Etnologen Jan Garnert
beskriver exempelvis i sin studie av telefonens första tid i Sverige det ”telefoniska imperativet” som gör att människor trots att de befinner sig i ett rum
med andra släpper sitt fokus på den aktuella situationen och svarar i telefon
när den ringer (2005:138). Att ha en tubkikare med sig påverkar inte bara
perspektivet på fåglarna, utan även den sociala situationen. När skådarna står
och ”tubar” ut mot havet kan det innebära långa tystnader bland skådarna när
fokus riktas mot att upptäcka och identifiera fåglarna. Imperativet märks därutöver genom att utrustningen har medierande effekter som påverkar sätten
att fokusera på och lära sig om fåglar. Här har jag bland annat tagit upp fälthandböcker utan utbredningskartor gjorde att en skådare förväntade sig att
alla arter i boken kunde påträffas överallt. Ett annat exempel är att fågelskådaren Jan observerade fler ”horisontankor” förr än idag då det är möjligt att
identifiera fåglarna i dagen tubkikare.
Teknikens imperativ har också märkts i de historiska tillbakablickarna som
återkommer i litterära beskrivningar av skådning, i föredrag på mässorna och
i de intervjuade skådarnas skildringar. I dessa beskrivs det både som att det
var lättare och svårare för skådaren förr: lättare då utrustningen var enkel, och
svårare av samma anledning, det vill säga att utrustningen var så enkel att den
inte räckte till med dagens mått mätt. Dessa skildringar har gett en bild av att
fågelintresserade under olika tidsperioder har delat materiella villkor, i form
av tekniska stöd. Detta är en väsentlig del av den materiella infrastruktur som
påverkar vad som är möjligt att tänka och inte tänka i en viss tid, och således
vilka sätt att relatera till fåglar som är möjliga och inte.
Samtidigt som det finns ett tydligt tekniskt imperativ har jag visat på ett
ömsom omfamnande och ömsom misstänkliggörande av nya tekniska hjälpmedel bland fågelskådarna. När de intervjuade har resonerat kring hur de går
tillväga under skådning har det framgått att hjälpmedlen påverkar sätten att
framställa och ordna användarnas verklighet. Här kan teknikerna förstås som
något som både kan distrahera skådarna, och få dem att fokusera på önskvärda sätt. Det finns här idéer om att tekniken både för dem närmare och
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distanserar dem från fåglarna. En skådare befarade att ett inköp av en digital
systemkamera skulle förändra hans fokus i skådningen. Han skulle leta upp
motiv istället för att överblicka fåglarna i landskapen som han besökte. Att
lära sig att fotografera, befarade en annan skådare, skulle ta fokus från att lära
sig mer om fåglarna i sig. En tredje fågelskådare uttrycker att användandet av
smartphones för att ta emot och skicka uppgifter om rariteter, tar bort själva
naturupplevelsen och lusten att upptäcka själv. Detta liknar journalisten
Wickboms naturromantiska budskap i krönikan som jag refererade till i början av detta slutkapitel. En fjärde skådare lyfter däremot fram att aktiviteten
att kontinuerligt, få larm om arter, rapportera sina iakttagelser och hålla sig á
jour med rapporterna i Artportalen får honom att agera, inte bara när det
gäller att åka på ”drag” utan även att söka upp arter i närområdet. Det får
honom att ta sig ut i fält, i naturen.

Förändring & kontinuitet
Intresset för fåglar, såsom det beskrivs inom gemenskapen, knyts till praktiker
som etablerades under upplysningen. Fågelskådning har således vuxit fram
under den moderna epoken. Under den här perioden går det att hitta kontinuiteter i praktikerna och i sätten att uppmärksamma fåglar. En sådan kontinuitet är att det är vilda fåglar som uppmärksammas utifrån en taxonomisk
tolkningsmall. På samma gång som detta pekar på kontinuiteter i sätten att
ordna och uppmärksamma fåglar, har jag beskrivit hur skådandet ideligen förändras. På så vis handlar detta om dynamiska praktiker som måste sättas i
relation till sin samtids specifika förutsättningar för att framställa kunskapsobjekten i fråga: en delad materiell infrastruktur som påverkar sätten att föreställa sig fåglar. Sedan 1800-talet då naturhistorikerna var utrustade med gevär
har några metoder för att göra detta avlöst varandra. Under studiens huvudsakliga undersökningsperiod, 2010-talet, har det fältornitologiska perspektivet, det vill säga att avgöra fåglarnas art med stöd av optiska förlängningar på
avstånd, dominerat fältet (jfr Schaffner 2011:3). Samtidigt märks det tydligt
att nya sätt att uppmärksamma fåglar aktualiseras genom bruket av diverse
digitala hjälpmedel, vilket jag återkommer till längre fram.
Kännetecknande för skådandets epistemiska gemenskap, är att dess utövare delar uppfattningen om att det fältornitologiska perspektivet är en giltig
metod för att kunna göra yttranden om de epistemiska objekten. På samma
gång har jag visat att för att påståendena ska erkännas måste de hålla genom
en valideringsprocess i olika steg. Dessa steg omfattar observatörernas egna
resonerande i fält eller vid skrivbordet i huruvida bedömningen av syn- och
ljudintryck är riktig. Ett vidare steg i processen är hur påståendet mottages av
andra i gemenskapen, genom direkt interaktion med observatören eller på
webbplatser som Artportalen och Facebook. Slutligen sker valideringen genom rapport- och raritetskommittéernas granskningar. Att vara beredd att få
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sina påståenden granskade, bidrar till att forma kritiska skådarsubjekt vilka
inte bara värderar sina egna sinnesintryck, utan även andra utövares påståenden.
Michael Hundeide som studerat norsk fågelskådning beskrev år 2014 i sin
avhandling att en ”ny era” är på intåg som karakteriseras av ”nya ideologiska
ramar”, och att miljöaktivism blir en ny motivation då hobbyornitologernas
observationer används i klimatforskning när de rapporterar i Artobservasjoner, motsvarigheten till Artportalen i Norge. I mina resultat bekräftas delvis
denna bild. Ett fokus på klimatet blir naturligt i en tid då miljöfrågorna står
högt på agendan i det offentliga samtalet, och i en gemenskap som länge präglats av ett fågelskyddsfokus. Samtidigt har jag visat hur de intervjuade ofta tar
hänsyn till vad de tror att andra skådare ska tycka är intressant och till det som
de tror att rapportkommittéerna tar hänsyn till när de rapporterar. Därav drar
jag slutsatsen att de rapporterar för den epistemiska gemenskapen.
Den taxonomiska tolkningsmallen och de beskrivna valideringsprocesserna kan förstås som metoder för att stabilisera de epistemiska objekten (artens påstådda förekomst i tid och rum). Kunskapsobjekten förändras emellertid dels när fåglarnas släktskap ritas om och dels när nya teknologier (mätinstrument) tas i bruk och därmed förändrar perspektiven på fåglarna och
omgivningen. Detta har under den studerade perioden varit kopplat till analyser av fåglarnas DNA, och till olika digitala mjukvaror som förändrar artbestämningsprocesserna. Nomenklaturen, som låser fast och beskriver objekten, ritas om och förändras. Jag har beskrivit att detta sker när den så kallade
Taxonomikommittén (Tk), med utgångspunkt i de senast forskningsrönen
om fåglarnas släktskap, förändrar listan över arter i Sverige. Fälthandboken
Fågelguiden som i avhandlingen har beskrivits som en aktör som både absorberar och artikulerar sätten att uppmärksamma fåglarna, bygger på Tk:s riktlinjer.
När DNA har använts för att kartlägga fåglarnas släktskap har det bidragit
till att gränser dras mellan fågelkroppar vars skillnader är svåra att uppfatta
med blotta ögat, i kikarbilden, och kanske till och med i högupplösta digitala
bilder. Då har det skapats epistemiska objekt som inte är förenliga med de
fältornitologiska metoder som dominerar i skådandets gemenskap. När det
dyker upp svårbestämda fågelindivider, som misstänks vara en ovanlig art
men som kan förväxlas med vanligt förekommande arter, kan dock avföring
eller fjädrar från fågeln hjälpa observatörerna till artbestämning genom ett test
av fågelns DNA. Här träder återigen fåglarnas fysiska kroppar, eller spår efter
dem, in som de faktiska forskningsobjekten, till skillnad mot de bedömningar
som görs med fältornitologiska metoder (det vill säga genom observationer
på håll med blotta ögat, kikare eller kamera). Ett DNA-test betraktas som en
säker metod för att avgöra fåglarnas genetiska uppsättning. Samtidigt kan
DNA-testen ge tvetydiga svar. Annat DNA ha smugit sig in (stationschefen
på Ottenby fågelstation berättar exempelvis i en mejlväxling att spåren efter
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en misstänkt raritet bestämdes till en gris då fjädern eller avföringen efter fågeln hade förvarats i en burk där det legat en skinkmacka). Det kan också
saknas ett referensmaterial med DNA-sekvenser att jämföra insamlat DNA
med. Här blir det ett tydligt exempel på hur fågelarterna (som finns beskrivna
i taxonomin) som kategorier och epistemiska objekt är ofullständiga till sin
natur. Det är en ofullständighet i dubbel bemärkelse eftersom artbildningen
är en pågående, om än långsam, process. Även om gemenskapen enas kring
och kartlägger skillnaderna mellan befintliga fjäderklädda organismer i samtiden, kommer dessa indelningar inte bestå eftersom själva referenserna ständigt förändras i ett längre evolutionärt tidsperspektiv. Fåglar måste här således
förstås som livfull materia med agens som inte så enkelt går att inordna en
total systematik. Så länge fritidsutövarna inte själva kan testa fåglarnas DNA,
verkar denna de befintliga kartläggningarna baserat på DNA kunna leda till
två oförenliga epistemiska projekt, å ena sidan en professionell laboratorieornitologi och å andra sidan en skådargemenskap med fritidsutövare som är
utrustade med kikare och kameror. Samtidigt har jag visat att det inte går
några vattentäta skott mellan ett professionellt och amatörmässigt sammanhang i skådandet. Det är idag möjligt att göra DNA-test för att ta reda på
aspekter av både människors och husdjurs genetiska anlag.149 Möter vi en
framtid där detta kommer gå att göra för skådare utifrån spår av vilda organismer? Vilka tillvägagångssätt under skådning skulle det i så fall leda till?

Skådaren i praktiken och praktiken i skådaren
De centrala frågeställningarna som karaktäriserar den epistemiska gemenskapen – och som jag återkommande har tagit upp i avhandlingen – har att
göra med hur arter skiljs åt, deras förekomst i tid och rum, samt populationers
ökande och minskande. Under fältarbetet och i det insamlade materialet har
fåglarna refererats till som arter. I vissa fall uppmärksammas fåglarna dock i
bestämd form singular – som individer – vilket då har rört sig om fåglar som
rönt särskilt mycket uppmärksamhet, antingen för att många har sett samma
fågel eller för att den orsakar diskussioner som många deltar i. Det rör sig ofta
om rariteter såsom alpkajan, azurmesen, den kaspiska piparen och jättehavsörnen. Det kan ge ett intryck av att de kunskaper och färdigheter som artikuleras genom skådandet i första hand är knutet till artbestämning och ett uteslutande taxonomiskt sätt att tolka fåglarna. Jag har emellertid också visat att

Det finns exempelvis DNA-tester för burfåglar för att avgöra deras kön och anlag för
sjukdomar (Webbplatsen för MyBirdDNA, Hämtad 2018-08-27). I marknadsföringen av
DNA-tester för husdjur noterar jag att dels att det lyfts fram som ett sätt att avgöra varifrån
exempelvis en hund härstammar och dels som ett sätt att upptäcka anlag för sjukdomar och
främja god avel.
149
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skådarna tillägnar sig kännedom om många andra aspekter av fåglarnas beteenden och ekologier. För att gå återigen relatera till turen i Hjälstaviken, påvisade Peter en rad kausala samband som ger ledtrådar om varför somliga
arter var på platsen och andra inte, såsom hur vädret påverkar fåglarnas flyttningsstrategier och hur tillgången på föda påverkar vilka arter som kan tänkas
finnas på platsen. Han kunde ange varifrån flyttfåglarna flyttade och vart de
var på väg. Det kommer således fram kunskaper om fåglar som har att göra
med hur de påverkas av en rad olika sammanhängande processer i de miljöer
som de finns i och rör sig emellan.
De mellanartsliga mötena under observationerna kunde aktualisera många
”att-kunskaper”, det vill säga påståenden om fåglar, som skådarna har läst sig
till, hört från andra utövare eller kunde formulera utifrån egna iakttagelser.
Förmågan att bestämma (art, kön och ålder hos) fåglar har tolkats som förtrogenhets- respektive färdighetskunskaper. Det innebär en förtrogenhet med
arter, och färdigheter i att göra artbestämningen med tekniska stöd och i relation till landskapet. För att lära sig att känna igen fåglarnas jizz måste skådarna ägna sig åt iakttagelseträning, vilket innebär att växla mellan observationer med köttsliga ögonen och de optiska förlängningarna. Förtrogenhetskunskap med arter – med olika ålder och kön – innebär dock inte bara att
känna till fåglarnas visuella kännetecken utan även hur de rör sig och var i
biotopen de håller till vilket sammantaget ger ledtrådar kring deras levnadssätt
och beteenden. Det kan bidra till kännedom om var olika arter kan tänkas
anträffas och hur exempelvis vindar och temperaturer bidrar till detta. På så
vis kan skådare också erhålla en förtrogenhet med platser och hur dessa skiftar under olika väderförhållanden och årstider. Genom att skåda, och erhålla
detta kunnande, formas mönster av kroppsliga beteenden som orienterar skådarna i omgivningen. Utövarna blir således bärare av praktiken och praktiken
finns i de utövande individerna (jfr Marshall 2017:45; Reckwitz 2002:50). Det
här visar på en typ av kontaktzon där det inte går att separera skådaren från
fågeln: istället konstituerar de varandra (jfr Haraway 2008). Genom att hålla
fokus på fåglar formas skådarnas tankesätt, och samtidigt manipuleras också
fåglarna genom sätten att betrakta dem utifrån den nomenklatur och med de
tekniska stöd som används.

En praktik under digitalisering
I avhandlingens andra kapitel användes ett reportage ur tidskriften Roadrunner
från år 2006 för att illustrera fågelskådarnas utrustning och hur den förändras
(Aronsson 2006). Över tio år har passerat sedan reportaget publicerades. Hur
skulle ett liknande reportage utformas 2018? Utifrån resultaten i denna studie
skulle troligtvis mycket vara sig likt i framställningen, men med en betoning
på en fortskriden digitalisering av praktikerna. Här bör dock betonas att fågelskådning inte är ett unikt exempel på en fritidssysselsättning där digitala
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tekniker som kameror och internetbaserade kommunikationsvägar tas i bruk.
Hand- och tubkikaren verkar dock fortfarande vara självklara tekniska stöd,
men skådaren i bilden skulle också troligen vara utrustad med en digital
systemkamera då de har blivit vanliga följeslagare ute i fält. I breda drag har
jag, som jag nämnde ovan, beskrivit en övergripande förändring i bruket av
tekniska stöd: från bruket av gevär, via kikare och mot ett digitaliserat skådande. Hur kan digitaliseringsprocesserna förstås? Och vad gör de med sätten
att relatera till fåglar?
Under fältarbete vid fågellokaler har jag noterat en ökning av personer som
endast är utrustad kamera. I materialet har denna grupp skiljts ut som fotografer och inte fågelskådare. Några av skådarna i studien har tvekat – inte bara
av ekonomiska skäl – inför att skaffa en systemkamera eftersom de vill vidhålla fokus på att titta på fåglarna, istället för att representera dem i fotografier. Andra lämnar emellertid ofta tubkikaren hemma och tar med kameran
istället, och ytterligare andra bär med sig både tubkikare och kamera. Det har
framkommit att det finns en viss ambivalens till denna nya digitala teknologi.
Ambivalensen kring kameran verkar ha att göra med att den betraktas som
ett verktyg som kan få användaren uppträda på fel sätt gentemot fåglarna genom att gå för nära. Att spela upp läten från mobiltelefoner hör till ett mediebruk som kritiseras på ett liknande sätt. Här verkar de betraktas som tekniker som bidra till att människor uppträder felaktigt.
De digitala kamerorna, vare sig bruket av dem stör fåglar eller inte, har
effekter på sätten att lära sig om och relatera till fåglar. I studien har jag visat
att digitala fotografier av fåglar studeras i efterhand och delas bland fågelskådare i databaser och sociala medier. Det gör att lärandesituationerna, som jag
nämnde ovan i allt högre grad kan ske enskilt framför datorer, smartphones
eller läsplattor. Watson har diskuterat just hur digitalkameran kan påverka inlärningen när artbestämningen sker hemma framför datorn istället för ute i
fält (Watson 2010:161–169). I en artikel från 2011 tar han upp två digitala
teknologier som använts bland kanadensiska skådare, nämligen digitalkameran och en mejlinglista genom vilken observationer av fåglar kommuniceras
till andra skådare. Det ökade bruket av digitalkameror hos nybörjare menar
han bidrar till förlorade kunskaper om den ekologiska kontexten som fåglarna
ingår i. Fåglarna blir ”simulacra”: djurens kroppar försvinner och ersätts av
representationer. I denna studie har jag delvis beskrivit samma processer,
samtidigt framhålls fortfarande kikaren som oumbärlig i instruktioner till nybörjare och att det är tillsammans med den och fälthandboken som fågelskådningen startar.
Den utveckling som Watson beskriver dyker emellertid upp i beskrivningar
av en ny typ av skådare ute i markerna som fotograferar. I Kina ökar fågelintresset och då är de nya skådarna utrustade med kameror istället för kikare
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och observationerna sker genom kamerornas displayer.150 Även i ”Det Stora
Fågeläventyret”, en realityserie som SVT sände under 2017, har kameran en
central plats. I programmet var kändisar hopparade med fågelskådare och tävlade i olika grenar. I många av grenarna skulle de tävlande kändisarna försöka
fånga fåglar på bild. Det räckte då inte med att endast observera dem med
kikare under tävlingsmomentet, såsom fågelskådarna i studien har gjort under
tävlingsformerna fågelrace och Fågeltornskampen. I Facebookgrupperna
både hyllades och kritiserades programmet. Medan de positiva reaktionerna
handlade om att programmet kunde väcka människors intresse för fåglar,
handlade de kritiska omdömena om att det var ett för ensidigt fokus på fotografering. Som jag tidigare tagit upp är kikaren en populärkulturell symbol för
en fågelskådare. Nu är alltså möjligen en ny generation skådare på väg, där
kikaren kanske inte längre är det främsta tekniska stödet.
Att börja intressera sig för fåglar med kamera ger en möjlighet att istället
för att samla på kryss, samla på fotografier av olika arter. Detta märks även i
andra naturintressen där den digitala kameran börjat användas. När jag i mitten av 00-talet arbetade i Naturbokhandeln på Öland kom ett par fältnycklar
för fjärilar och samtidigt visade det sig att många kunder nyligen hade införskaffat digitalkameror av en storlek som ryms i jackfickan. Under den här
perioden minns jag att kunder, som vanligtvis brukade titta på fåglar, även
började fotografera fjärilar. En kund berättade att han nu äntligen kunde ägna
sig åt att ”lära sig” fjärilar och att samla dem. Det han syftade på var då inte
den typen av fjärilssamling som jag först kom att tänka på – att fjärilarna
fångas med håv, nålas upp och ramas in – utan istället att han kunde fånga
dem på bild med digitalkameran. Mediehistorikern Anders Ekström menar
att nya representationstekniker, som i det här fallet digitalkameran kan anses
vara,”[…] öppnar upp världen på nya sätt, inför nya möjligheter och begränsningar i vårt sätt att ordna och framställa världen” (Ekström 2008:43). Kundens sätt att förstå fjärilar och dess omgivningar kom att påverkas av att han
hade en digitalkamera och en ny fältnyckel, och samma gäller digitalkameran
för skådaren.
En annan intressant teknologi i detta sammanhang, och som tagits upp i
avhandlingen, är applikationen Merlin Bird Id. Applikationen ger ett förslag
på vilken art det kan röra sig om i digitala bilder genom att jämföra den mot
en databas med bilder. Det är ett tekniskt stöd som potentiellt gör skådarnas
förtrogenhetskunskaper irrelevanta. Kikaren och fälthandboken blir då inte
längre de två mest centrala teknologierna i praktiken. Istället blir kameran, en
internetanslutning och programmet som jämför dina bilder med en databas
av andra bilder de väsentliga verktygen. I en artikel i KTH Magazine från 2016
berättar en vd för ett företag som arbetar med Augmented Reality-tekniker
(alltså förhöjd verklighet) att han tror att man i framtiden kommer kunna rikta
150 Sveriges Radio. ”Fåglar ny hobby i Kina”. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/542995?programid=412, Besökt 2018-08-29 Hämtad 2018-07-13
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telefonen mot fågeln och lära sig allt om den (Patmalnieks 2016). Med Merlin
Bird Id är den verkligheten nära. Vilka slags kunskaper och färdigheter leder
detta till? Kan en AR-teknik som denna bidra till att minska eller öka kännedomen om det ekologiska sammanhanget? Hur kan valideringsprocesser i en
framtida epistemisk gemenskap då se ut? Förläggs kunnandet då helt till en
samlad mängd data av bilder och ljud? Eller kan det istället tolkas som ett
tillgängliggörande av kunskaper om fåglar som endast ett fåtal dedikerade skådare tidigare har haft? Här finns många potentiella frågor att utveckla och
undersöka vidare.
Inlägg om appen Merlin Bird Id har dykt upp i diverse grupper för fågelskådning. I ett sådant inlägg anmärkte en skådare oroat att en sådan app skulle
kunna minska kunskapen om fåglar och deras ekologi. I ett svar på kommentaren svarade en person att farhågorna påminner om hur de äldre fågelforskarna, som krävde beläggexemplar, såg på en observationsbaserad ornitologi.
Ett ökat bruk av Merlin Bird Id skulle kunna tolkas som en ”de-skilling” av
skådarnas kunnande när de ersätts av en teknologi. Farhågan kan då jämföras
med den oro som personer kan känna i sin profession när nya teknologier
ersätter yrkeskunnandet (Rice 2010:299). Fågelskådning är inte ett reellt yrke,
även om jag har beskrivit en professionalisering av kunskapen genom utbildningen BirdId. Däremot har jag visat att en kunnig fågelskådare många gånger
verkar vara likställas med någon som har mycket erfarenhet av att skåda i fält
och som kan göra korrekta bestämningar. Dessutom har jag identifierat ”igenkännandets glädje” som bärande affektiv logik som återkommande lyfts fram
som motiverande för skådarna.
I ett nutida reportage av skådarens utrustning tror jag att fälthandboken
Fågelguiden skulle finnas kvar, men förmodligen i sällskap av sin digitala version Fågelguiden-appen för smartphones. Smartphonen skulle ha en central roll.
I reportaget från 2006 fanns den så kallade Skådarguiden, vilket är ett häfte
med porträtt av svenska fågelskådare som togs fram av Club300 år 2002. Istället för det häftet tror jag att sociala medier, såsom Facebook, skulle ha porträtterats. En effekt av digitaliseringen är att det påverkar hur utövarna av den
epistemiska praktiken kan kommunicera med varandra. Information om var
arter befinner sig i tid och rum är mer lättillgänglig idag än under tidigare
decennier. Larmsystemen som sker via Bird Alarm gör att uppgifter om en
fågel kan skickas ut i samma ögonblick som den anträffas och spridas till tusentals människor. Jag har visat hur tillgången på information påverkar fågelskådarnas sätt att planera sin skådning och var i rummet de rör sig
En effekt av digitaliseringen är alltså att internet bidragit till nya former för
kommunikationen mellan skådare. Framförallt mejlinglistor och Facebookgrupper ger kommunikationsverktyg där skådandet kan organiseras socialt.
Under undersökningsperioden har grupperna på Facebook vuxit. År 2015
hade BirdLife Sveriges grupp Fåglar inpå knuten omkring 6700 medlemmar
och två år senare, 2017, hade samma grupp 32 600 medlemmar. Vår skådarvärld hade 3227 medlemmar 2015, och 6200 år 2017. I dessa grupper sker ett
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kunskapsutbyte, där även normer i förhållningssätten till fåglar artikuleras.
Förutom att bilder delas och fåglar i dem artbestäms avhandlas också hur
skådare bäst går tillväga för att uppnå den validitet som fastställts inom den
epistemiska gemenskapen. Ett exempel är frågor om hur man rapporterar i
databaser på internet, andra exempel är frågor om vilken kikare som ger klarast bild och vilka metoder som är bäst för att räkna passerande fåglar under
sträckräkning. Facebook-grupperna pekar också på förekomsten av ett ökat
intresse för fåglar, och troligen kan de också bidra till vidare engagemang.
Nätverket Rapphönan har exempelvis kunnat organisera sig genom en mejlinglista, men också genom olika Facebookgrupper.
För att slutligen återvända till uppslaget från Roadrunner och hur det möjligen skulle porträtteras idag: kanske skulle fågelskådaren i bilden föreställa en
kvinna? Det är nämligen en annan utveckling som präglat fältet under tiden
för denna studien. I de kommittéer som bedömer huruvida rapporter om fåglar håller för att publiceras eller ej är det fortsatt män som dominerar bland
ledamöterna. Men under perioden för studien har de två största riksföreningarna tillsatt kvinnor på ordförandeposterna och generellt har andelen kvinnor
i fält ökat. Jan, som är en av de som intervjuats, berättar att det nog kunde vara
en viss jargong bland männen på Gubbhyllan i Ottenby förr. Denna jargong
verkar samtidigt hålla på att förändras när även kvinnor tar plats invid männen
på den omdöpta Hyllan.
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Summary
Volatile Encounters. Birdwatching, Epistemic Community & Nonhuman Charisma
Introduction
The object of study in this thesis is birdwatching. It is the knowledges, skills
and ideas about birds, obtained and acknowledged among birdwatchers, that
are in focus. The aim of the study is to explore how these ways of relating to
birds are constituted. How do birdwatchers attend to birds? What motivates
them to do so? Who has the ability to define those approaches, knowledges
and skills? And, how are these skills and knowledges linked to attitudes towards birds?
Birdwatching has been conceptualized as a “community of practice”
(Wenger 1998) in previous research of birdwatching (Hundeide 2013; Watson
2010). A community of practice is characterized by the fact that its participants acquire knowledge by interacting with each other on a more or less
regular basis in their joint pursuit of extended learning. In this study I focus
on a particular aspect of birdwatching as a community of practice, namely
birdwatching as an epistemic community. One main point of departure is to
consider birdwatching as involving epistemic practices, that is, practices
which produce and maintain knowledge. In this way, the human participants
of these practices can be regarded as members of the epistemic community.
The overall theoretical framework is based on a material-semiotic perspective
and the actor-network theory. Within this perspective, the epistemic community is viewed as not only made up of human beings, but of a variety of
human and non-human actors – other animals, technologies and landscapes
– which together co-produce the practices. The nonhuman actors, organic as
well as non-organic, have agency related to their ability to influence the course
of events and create effects (Latour 2005; Law 1994). This has an important
impact on the methodological procedures of the study, since I not only investigate textual representations and people’s accounts but also look at how
various materialities – such as binoculars and field guides – are incorporated
into birdwatching.
What characterizes an epistemic community is that its members share normative views about desired actions, expected outcomes and validity to achieve
knowledge (Haas 1992). In such communities, participants are provided with
methods for searching, analyzing, using and evaluating knowledge. The sociologist Karin Knorr Cetina (2001), delimits epistemic practices as those that
have a distinct epistemic object, which can be learned about, and where attempts are made to construe universal facts from individual cases. In birdwatching, this is done continuously through the practices of identifying birds
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as belonging to certain species. One aspect that characterizes an epistemic
object, Knorr Cetina says, is their “lack of completeness” (Knorr Cetina
2001:190). The construction of an epistemic object is never complete but requires ongoing care so that its elements hold together and form a stable, although temporary, representation of the object. In order to identify and analyze the stabilization processes of the epistemic practice of birdwatching,
mainly two concepts from the actor network theory are used: i.e. “immutable
mobiles” and “center for translation” (Law 1994: 100-104). Immutable mobiles refer to inscription devices that can be moved in time and space without
changing their attributes. A centre for translation is an actor that receives immutable mobiles from a periphery and sends back altered versions. These two
and closely connected concepts are used to analyze the validation processes
in birdwatching, where birdwatchers’ claims about birds are reviewed.
All wild birds are potentially interesting as objects of knowledge in the
epistemic practices of birdwatching, but not all birds are attended to with the
same kind of interest and enthusiasm. To investigate the aspect of how habitual ways of relating to the birds are formed, a theoretical model of nonhuman charisma is applied in the analysis. Charismatic species often refer to
familiar and aesthetically noticeable organisms that stimulate public affection,
like the panda bear or the Indian elephant. However, beside aesthetic charisma, the geographer Jamie Lorimer has suggested two additional types of
charisma: ecological and corporeal charisma (Lorimer 2015). The three-part
model of non-human charisma does not refer to the innate characteristics of
the organism in question.

Rather, charisma is considered to be a relational variable that emerges in encounters between organisms. Humans perceive different organisms more or
less easily, depending on the ecological, material and sensory properties of the
humans and other organisms in question. This is what Lorimer refers to as
ecological charisma, which is based on variables such as the organisms’ sizes,
their shapes, colors, abilities to move, and the character of the encounters.
Birds for instance are quite easy to detect, at least some species, compared to
other types of wild organisms, like some insects or bacteria.
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Both corporeal charisma and aesthetic charisma refer to the feelings induced in
multisensory interspecies encounters. The division between aesthetic and corporeal charisma, however, is not a division between mind and body. Instead
it refers to the character of the encounter. Both are embodied practices. Aesthetic charisma has to do with the visual appearance of the organism that
triggers affective response in humans. Corporeal charisma however refers to
feelings induced in actual encounters with the organisms. The terms jouissance
and epiphany are used to analyze the affective aspects of these encounters.
In order to explore how ways of relating to birds are constituted I have
conducted multi-sited fieldwork mainly in Sweden, but also at a birdwatching
fair in Great Britain. The material is gathered through participant observation
at birdwatching spots in Sweden; at birdwatching fairs and at websites where
birdwatchers discuss and share information about birds. Alongside these observations the study is based on interviews with birdwatchers. The methodological approach during the fieldwork as well as in analyzing the research material, has been to “follow the objects” (Czarniawska 2007), or more precisely
to follow how birds are acknowledged in these different settings.

Chapter 2. Research and recreation
The aim of the second chapter of the dissertation is to provide an introduction to the emergence of the birdwatching practices that birdwatchers are engaged in today. It is based on previous research on birdwatching (Barrow
1998; Schaffner 2011; Sheard 1999, and accounts of the history of ornithological activity in Sweden (Fredriksson & Tjernberg 1996; Johnsson 2016). In
recent decades the interest in birdwatching has increased, especially among
women. This is reflected in the emergence of networks for women interested
in birdwatching, which historically has been a male dominated area. Birdwatching has thus gained popularity during the 21st century but was established as a leisure activity during the second half of the 20th century. The
activities, however, carry traces from natural history explorations that were
established during the Enlightenment. The chapter demonstrates that birdwatching activities have been shaped at the intersection of scientific practices,
the emergence of outdoor life, and nature conservation during the modern
period. Human interest in birds has taken on diverse modes of expression
during different time periods and at different places, but for this study it is
the natural history framed interest that emerged with modernity during the
past 300 years, that are of main significance. The starting point of this particular way of focusing on birds is often identified with a specific occasion
when a description of a “wryneck” was made in 1695. This is highlighted as
the first scientific description of a bird in Sweden, which in turn was used in
the early mappings of bird kinships and the pursuit of a universal classification. The description was made of a shot bird; thus, the rifle was a central
tool in the early studies of birds. However, at the beginning of the 20th century
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observations with binoculars and cameras gained greater importance as a
method for mapping the presence of birds in time and space. Field guides
developed as a genre of books that were used for identifying birds.
This chapter offers different suggestion as to the causes of the emergence
of birdwatching as a pastime activity. It is argued that one crucial element is
the introduction of regulated working hours and increased free time, which
led to new ways of consuming “nature” at the beginning of the 20th century.
Another factor is the production and dissemination of field guides and binoculars, which can both be viewed as an effect of and a reason for these new
ways of consuming and learning about nature. In the mid 1950s the Peterson
guide – which first came out in 1934 in the US – was translated into Swedish.
This type of field guide is highlighted as the first guide where the illustrations
were meant to be used to identify species in the field. I have interpreted the
rising use of these guides as an emerging establishment of an epistemic community, whose members are using the same kinds of aids in order to identify
birds. In 1945 the Swedish Ornithological Society (Sveriges Ornitologiska
Förening) was established. Another example of the emerging epistemic community is that amateurs began contributing with their sightings to the association, and in some cases to other research institutions such as Natural history
museums and universities.
The Swedish Ornithological Society grew out of the “bird branch” of the
Swedish Society for Nature Conservation, the latter having been established
in 1909. Bird protection has thus been a significant part of the agenda of the
birdwatching community. During the 20th century the pastime activity has
been influenced by an emerging concern for the environment and an engagement in nature conservation. This has come to affect the bird enthusiasts’
approaches to birds, and the birdwatchers in the study describe that they have
been engaged in activities such as restoring overgrown bird habitat, and
counting and feeding threatened species.
By the end of the 1970s, a focus on collecting observations of different
bird species grew. The pursuit of seeing rare bird species led to the emergence
of a variety communication tools over time to spread information about uncommon species: e.g. telephone trees, answering machines, pagers, cellphones, smartphones and computers. Birdwatching has always been practiced
with some kind of technical support that influences the practices and the ways
of experiencing the birds. However, parts of the equipment are continually
replaced or modified. For example, during the last decade the analogue field
guides and binoculars have been accompanied by several digital gadgets, such
as digital cameras and smartphones.
The conclusion of the chapter is that the birdwatching practices that are
present today could be viewed as contradictory results of modernity. The natural history explorations of the world can be understood as effects of modernity’s ideals of development. During the same period of time, the consump198

tion of natural resources has led to an environmental backdrop which becomes noticeable when focusing on how the birds themselves are affected.
These contradictions contribute to an ambivalence that is addressed in the
other chapters: the drive to experience, consume, come close and collect, and
at the same time to protect and not disturb the birds.
Chapter 3. Affective Labor
The third chapter focuses on what motivates the interviewees to engage birdwatching. What kind of encounters with birds do they strive to experience?
The birdwatchers’ motivations are examined and analyzed in order to identify
a number of affective logics that describe ways of relating to birds, and are
characteristic of the epistemic community. Those are: the joy of recognition; proximity; the attraction of the rarity and encounters in nature. I have examined the interviewed birdwatchers’ ways of narrating how they came to be interested in
birds. Most of them were introduced to birds by a family member, or teachers
in their childhood. A close proximity to places where birds can be encountered is also highlighted as a reason for starting to notice birds, and childhood
visits to summerhouses is one manifestation of that. In the birdwatchers’ stories there are also accounts of close encounters with birds that made a strong
impression and are articulated as reasons for their subsequent engagement.
These portrayed encounters have been interpreted as epiphanies which is a part
of the affective charisma. Epiphanies refer to transformative events that
shape the birdwatcher’s motivation and future experiences. Another type of
encounter that is interpreted as generating epiphanies is the one that occurs
during scientific ringing. Birdwatching is normally done at a distance from the
birds, using binoculars. At the same time, touch and actual proximity to the
birds are described as emotionally affecting and sought after experiences.
One central affective logic is the joy of recognition which motivates birdwatchers to learn how to identify birds in the field. They learn how to identify
the birds through the birds “jizz”, which Lorimer describes as “[…] the
unique combination of properties of an organism that allows its ready identification and differentiation from others” (2015:42). This is interpreted with
the concept of jouissance: a sense of intellectual satisfaction upon identification,
especially when sought after species are observed. The joy of recognition is
also affected by the expected, and at the same time, variable migration patterns of birds, leading to sensations of both familiarity and excitement. In
addition to the individual experience, the satisfaction of identifying species
of birds can be enhanced by the social setting. One example of this is that
some birdwatchers report that they strive to be the first in a group of birdwatching friends to identify a bird visually or acoustically. In addition to the
sheer satisfaction of successfully identifying different species, this is also reinforced by the idea that the skill of identifying birds can contribute to the
protection of them.
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The experience of the birds is linked to their aesthetic charisma, which is
conditioned by the circumstances of the encounters. Species of birds that are
common and considered boring in some settings, can become exciting and
charismatic in others. Seeing birds in what is thought of as their “right environment”, also induces specific ways of relating to them. Some birdwatchers
express the thought that in landscapes without other people, such as the
mountain world of northern Sweden, the “true nature” of birds appears. Another, different type of encounter occurs when many birdwatchers gather to
see a rare bird. On these occasions, the attraction of the rarity, and the affective
alliances (Grossberg 1997) which describe a joint direction towards the birds,
become particularly apparent. The affective power of an encounter with a rare
bird is however determined by the individual birdwatchers’ experiential point
of departure. Nevertheless, the attraction of the rarity is a prominent affective
logic in bird watching. At the same time the focus on rarities can be a source
of dispute that clashes with ideas of bird protection and being a skillful birdwatcher. The idea has been expressed that “twitchers”, which is the emic
term for persons that focus entirely on rare birds, do not necessarily need to
have skills, only time and money to be able to observe birds that other (more
skillful persons) have discovered.

Chapter 4. Epistemic practices
In the fourth chapter, ways of focusing on birds in birdwatching are examined
by identifying the knowledges and skills that are articulated through the practices. I relate this to the affective logics identified in the previous chapter and
analyze how birds are organized in these encounters, through both zoological
and anthropocentric taxonomies, and through the use of different technologies. Anthropocentric taxonomies refer to the ways that different spatial demarcations are used when interpreting the findings of a bird. The nation is
one such demarcation; the county is another and the birdwatcher’s own gardens is a third example. These demarcations, and the maps that express them,
are interpreted as nonhuman actors that co-construct the epistemic practices
of birdwatching.
A central theme in the chapter is to investigate how different tools are used
in the learning processes and how these affect the perspectives on birds.
When birdwatchers begin to pay attention to birds and strive to identify them,
birds are constructed as objects of knowledge. Although birds can be understood as a group of organisms with ecological charisma, albeit with large variations between different species, it is obvious that birdwatchers always equip
themselves to adjust to the behaviors of the birds. The equipment thus modifies the human “umwelt” by reducing the limits of the biological body (see
Lorimer 2015:40). Learning the birds’ jizz also involves observation-training,
where birdwatchers alternate between watching the birds with their “fleshy
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eyes” and the “optical extensions”. I have thus interpreted the identification
process both as “knowledge by familiarity” (with the species) and an embodied tacit knowledge. To be able to identify species of birds however is also
affected by how well the birdwatchers know the landscapes where they go
birding.
The chapter elaborates on how the equipment and access to information
affect the learning processes, but also what is learned about the birds. Being
able to use online search engines to gain information about bird sounds, or
visual expressions results in a learning curve that is different today than in
previous decades, when information could be scarce and the dispersal of it
was slower. Thus, the infrastructure of the epistemic community is continuously changing. The analysis shows that the knowledges and skills of contemporary birdwatchers are challenged when new technologies are put to use in
the identification processes. These are on the one hand DNA-techniques, and
on the other hand digital tools. There are applications for smartphones and
computers that provide the users with suggestions for what species the user
has recorded with cameras or audio recorders, by comparing images or audio
files to a database of files. These applications can make the embodied tacit
knowledge of birdwatchers possibly redundant.
When DNA techniques are used to measure the kinship of birds, in order
to establish or adjust the current taxonomy, one previously known species
can be split into several. As a result, it is not always possible to separate these
new species from each other by observing them with binoculars or camera
alone, which are the methods used by birdwatchers. When DNA techniques
are used to determine the species of birds found in the field, traces of the
material physicality of the bird body re-enter as research objects, unlike when
the identification was done solely with the naked eye, binoculars or camera.
Finding traces - feathers or stools - from the birds’ bodies become relevant
again. Thus, as epistemic objects, the bird species, as described in the taxonomy, are incomplete in nature. They are characterized by their “lack of completeness” (Knorr Cetina 2001).

Chapter 5. Knowledge-ing
The fifth chapter of the dissertation, further explores the epistemic practices
of birdwatching. Since some bird experiences are more sought after than others, birdwatchers’ observations become interesting to other observers. They
must therefore make their observations credible. The chapter analyzes how
birdwatchers themselves validate their perceptions, how they relate to other
birdwatchers’ statements, and the procedures whereby individual birdwatchers’ accounts become official findings through the so-called Rare Bird Committee’s approval.
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The analysis in the chapter shows that the boundaries between amateurs
or hobbyists and professionals are indistinct in the epistemic community of
birdwatching. The committees that establish the nomenclature and taxonomies, and those that evaluate the accounts of other birdwatchers, consist of
both formally educated ornithologists who operate at knowledge institutions
such as museums and universities, and those with an equally recognized expert status but have gained their skills through practicing the hobby. At the
same time, many of the professional ornithologists started off as hobbyists.
By taking college credits via the webpage BirdId.no, hobby birdwatchers can
get a formal proof of their skills. This is also used as a means of increasing
the quality in the monitoring of birds that Lund University coordinates with
BirdLife Sverige, and that is a part of the Swedish Environmental Protection
Agency’s environmental monitoring of birds. Another part of this environmental monitoring is the database Artportalen which is a tool for “citizen
science”. Here, however, it has been found that birdwatchers prefer to report
to the epistemic community, that is, they report the sightings that have news
value for other birdwatchers. Instead of reporting sightings of ordinary populations, and how those increase or decrease, which may be indications of
environmental problems, they report rare observations.
The analysis also shows how birdwatching works as a community that,
through ongoing and situational interaction, gives the members background
in and methods for searching, analyzing, using and evaluating knowledge (cf.
Touminen et al. 2005:339). While some of the members work at the periphery
and take part in the instructions through field guides and by occasionally reporting their findings in an online database, other members are closer to the
core and form parts of an ordering centre, receiving and evaluating data from
the periphery. The most prominent example of an ordering centre is the national Rare Bird Committee, which functions as a validation institution. The
committee also prepares instructions for how to proceed while observing a
possible rare bird. However, this is not the only way through which accounts
of birds are validated. There is also an informal control of other birdwatchers’
performances, which is expressed in terms of “string” and “stringer”. These
are emic expressions for the act of wrongly identifying a bird and for the
persons that repeatedly do so. In order not to become a “stringer”, birdwatchers strive to be reflexive while identifying birds. I argue that through
these different steps of validation, a certain type of observer, one that must
be prepared to get their claims reviewed, is created.

Chapter 6. Proximity at a distance
In the sixth chapter of the dissertation, I examine how the desire to reach the
experiences discussed in the previous chapters meets negotiated ideas of how
to relate to birds in the field. People’s interest in and awareness of birds is
often formulated as a solution to the threat to them in the form of habitat
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loss, climate change, hunting and more. At the same time, human presence in
bird habitats is also expressed as a problem that calls for action and control.
This chapter explores the ambivalent role of humans in relation to wildlife
and wildlife habitats. The analysis includes “ethical rules” set up by birdwatching associations, and discussions that relate to this topic in Facebook groups.
In the epistemic community of bird watching, I argue, it is not only important
to learn about birds, but also to learn how to behave in the field. The Swedish
legislation makes it possible to move freely in nature. However, this freedom
is conditioned by not disturbing animals and plant life, landowners and other
visitors. In birdwatching, this is put to the test as birdwatchers are a group
that moves regularly in the field.
The taskscapes (Ingold 1993), of birdwatching i.e. the specific spaces that
are created through the tasks of birdwatching, are characterized by temporal
rhythms. These rhythms include both slow geological processes, the Earth’s
movements around the sun, the moon around the earth, and the daily changes
of everyday life. These rhythms contribute to routines and materializations in
the landscape. When looking at these taskscapes, the complex and entangled
relationships of birds, geological, ecological processes and the human impact
on these processes become tangible. Taskscapes are perceived and influenced
via the individual birdwatchers’ experience and knowledge, but are at the
same time social since the actors all engage in similar epistemic practices. A
central character of these practices is the negotiation of approaching the birds
without disturbing them. This is made possible by the use of various technological extensions, such as binoculars and hides. However the analysis shows
that some of the rather new digital tools are acknowledged as tools that potentially lead to intrusive behavior among the birdwatchers. According to the
Swedish Species Protection Ordinance, it is forbidden to intentionally interfere with birds. However there is also a gray area with regard to which activities could be viewed as interfering. The analysis shows this gray area to be
under negotiation. Through the requests made by associations and individual
birdwatchers about how to behave, it is clear that taskscapes are also moral
spaces, where the actors are not only encouraged to behave in certain ways,
but also to keep track of each other. The use of smartphones to play sounds
of birds in order to lure and attract them ends up in the gray zone mentioned
above. This is an example of a relatively new medium. The media historian
Lisa Gitelman states that each medium has a “protocol” that refers to the
social norms and practices associated with the technology (2006). Gitelman
argues that the “medium-specific” qualities of a medium tends to disappear
and be taken for granted when the protocol is no longer under negotiation.
Using smartphones in birdwatching for luring birds is still under negotiation.
In these negotiations, ideas that playing recordings of bird sounds could create lazy and impatient birdwatchers are expressed. Both being knowledgeable
and ignorant when birdwatching are expressed as potential risks for disturbing birds. The ignorant birdwatcher does not know that s/he is interfering,
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while the knowledgeable one, by learning how to find birds can end up disturbing them.

Chapter 7. Ending
In the seventh and concluding chapter I summarize the main findings. Although this has been a study of a community of the early 21st century I have
used historical accounts of the practices in order to identify the specific character of contemporary birdwatching. With this focus, both continuities and
changes in the ways of relating to birds have appeared. The birdwatchers in
the study use the same kinds of technical support. However, the use of equipment differs depending on a variety of factors such as the individual actor’s
economy – how much money they can or are willing to spend on, for example, optics – and what kind of birdwatching they prefer. Despite this relative
variation, the practice is imbued by a technological imperative. Without certain equipment it is difficult to participate as a member of the community. I
discuss the possible outcomes of the current digitization process that birdwatching is undergoing, which point towards a de-skilling of current embodied skills, and a re-skilling with regard to the use of new digital technologies.
Birdwatching has been identified as a contact zone (Pratt 1992; Haraway
2008) for interspecies relations, where bird and birdwatcher are co-constituted by each other. Hence, new birds and birdwatchers appear when new
technologies are included in the practices and the epistemic community of
birdwatching.
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Ordlista
Ett urval av organisationer, föreningar, tidskrifter, webbplatser & evenemang
Artportalen (AP). Artportalen är en webbplats för att söka efter eller rapportera fynd av djur, växter och svampar. Webbplatsen drivs av Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket. Intresseföreningarna BirdLife Sverige, Sveriges Botaniska förening, Sveriges Entomologiska förening samt Sveriges Mykologiska förening är samarbetspartners.
Bird Alarm. Kommunikationstjänst som administreras av föreningen Club300
och erbjuds föreningens medlemmar mot en abonnemangskostnad. Bird Alarm
används för att skicka och ta emot information kring ovanliga fågelarter.
Birdfair (The British Birdwatching Fair). Mässa med fågelskådning i fokus.
BirdFair äger årligen rum vid Rutland Waters i England tredje helgen i augusti.
Den har omkring 24 000 besökare och 450 utställare. På mässans hemsida står
det att Birdfair är som fågelskådningens Glastonbury, vilket är Storbritanniens
största musikfestival. Birdfair arrangerades första gången 1989 och under mässan samlas pengar in till fågelskydd.
BirdLife Sverige. BirdLife Sverige grundandes 1945 och är idag den största
föreningen för fågelintresse i landet. Föreningen bytte 2014 namn från Sveriges
Ornitologiska Förening (SOF). Det äldre namnet används fortfarande i officiella sammanhang, såsom när föreningen har kontakt med myndigheter (t.ex. vid
svar på remisser).
Club300. Förening som grundades 1984 med syfte att samla fågelskådare som
observerat över 300 arter. Föreningen ger ut medlemstidskriften Roadrunner och
ligger bakom kommunikationstjänsten Bird Alarm som används för att skicka
och ta emot information kring ovanliga fågelarter.
Falsterbo Bird Show (FBS). Årlig mässa i Falsterbo i Skåne. Mässan arrangeras av BirdLife Sverige i samarbete med regionalföreningen Skånes Ornitologiska förening och Vellinge kommun. Mässan är en utveckling av ”Bivråkens
dag” som mellan 1992 och 2009 arrangerades på Ljungen i Falsterbo. Bivråkens
dag arrangerades med betoning på fågelskydd och för att uppmärksamma jakten på flyttfåglar kring Medelhavet. Från Falsterbo flyttar rovfåglar söderut,
bland annat arten bivråk, när mässan hålls i september. Bivråkens dag ägde,
2013-2015 rum på mässans sista dag med några återkommande ceremoniella
punkter såsom utdelning av utmärkelserna ”Årets Silvertärna”, som delas ut till
”en framstående kvinnlig fågelskådare”, och ”Årets fågelskådare” som delas ut
till ”en ung, lovande fågelskådare”. Därtill delas stipendiet till Gustaf Rude-
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becks minne ut. På FBS finns vanligen omkring 50 utställare, däribland intresseföreningar, optikföretag och försäljare av böcker, holkar och fågelfrön. Mässan
har årligen omkring 3000 besökare.
Rapphönan. Ett nationellt nätverk för kvinnor som skådar fåglar som startades 2009. Nätverket har som syfte att ”coacha” kvinnor som vill börja skåda
och underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i lokala likväl
som nationella fågelskådarföreningar.
Raritetskommittén (Rk). Raritetskommittén är tillsatt av BirdLife Sverige och
har som uppdrag att granska fynd av ovanliga fågelarter. Raritetskommittén har
sju ledamöter och sammanträder två gånger om året för att gå igenom rapporter
om ovanliga fåglar från hela landet.
Regionala rapportkommittéer (Rrk). Utöver Raritetskommittén (se ovan)
granskas fynd av arter som är ovanliga för ett visst landskap, men inte i hela
landet, av en regional rapportkommitté. Sammanlagt finns det 29 regionala rapportkommittéer som i de flesta fall är de avgränsade till landskapen (t.ex. Rrk
Blekinge, och Rrk Västerbotten), men som i några andra fall är knutna till föreningar eller fågelklubbar med en stad som utgångspunkt (t.ex. Rrk Göteborg,
Rrk Jönköping).
Roadrunner. Club300s medlemstidskrift.
Svalan. Svalan var en del av Artportalen som gällde fåglar. När ”Nya Artportalen” lanserades 2014 integrerades Svalan i denna.
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF). Se BirdLife Sverige ovan.
Taxonomikommittén (Tk). En kommitté som är tillsatt av BirdLife Sverige
och består av fyra ledamöter och en referensgrupp där majoriteten är knutna till
olika kunskapsinstitutioner (universitet och museer). Taxonomikommittéens
uppdrag är att göra taxonomiska bedömningar och uppdatera BirdLife Sveriges
officiella lista över fågelarter som förekommer inom Västpalearktis, vilket är ett
område som i stora drag omfattar Europa, Afrika norr om Sahara och sydvästra
Asien.
Vår Fågelvärld. En av BirdLife Sveriges medlemstidskrifter.
Vår Skådarvärld. En Facebookgrupp som BirdLife Sverige ligger bakom och
som är inriktad på fältornitologiska frågeställningar (t.ex. artbestämning).
Ölandsskådarna. En Facebookgrupp som liknar Vår Skådarvärld (se ovan)
men har fågelskådning på Öland som avgränsning.
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Intervjuförteckning
Samtliga intervjuer är utförda 2015
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”walk-and talk” under fågelskådning
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Född 1988. Bosatt i Stockholm. Intervju utförd på författarens
arbetsplats samt under en promenad på Frescati. Uppföljningsintervju utförd på ett café i Stockholm.

Anette

Född 1971. Bosatt i Stockholm. Intervju utförd på café i centrala Stockholm.
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Född 1973. Bosatt på Öland. Intervju utförd på restaurang i
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Född 1948. Bosatt på Öland. Intervju utförd i Ottenby, Öland.
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Född 1965. Bosatt på Öland. Intervjun utförd i hennes ateljé.

Kerstin

Född 1945. Bosatt i Sundsvall. Intervjun utför på restaurang
Fågel Blå i Ottenby, Öland.

Emma

Född 1990. Bosatt i Lund. Intervjun utförd på Emmas arbetsplats på Öland.

219

