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Artbestämmarna 

En studie av hur seenden formas i fågelskådning 

Elin Lundquist 

Abstract  

This is a study of how “birdwatching visions” are created through the relations between 

human and non-human actors in birdwatching, and what kind of representations of birds that 

are constituted within these visions. The aims have mainly been examined by participant 

observations of birdwatching in Sweden; participant observations of the work done by the 

NGO BirdLife Malta during the Spring hunting season of birds in Malta; and by interviewing 

birdwatchers in both contexts. The Actor-Network Theory serves as the theoretical 

perspective used to analyze how birdwatching visions are ordered and shaped in 

birdwatching, and how birds as “socio-material phenomenon” are constituted. 

  The study shows how birdwatchers, through their relations to different devices, improve 

their abilities to determine species of birds, both by using equipment that extend their 

biological abilities, and equipment that offer a model of interpretation. The study also shows 

that the birdwatching visions are built upon a taxonomic and focused ways of thinking about 

birds, where the birds are given certain meanings depending on their occurrence in time and 

space and what kind of “species” they are identified as.  
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Fåglar, A´ves, klass ryggradsdjur med drygt 9 000 nu levande arter. Deras främsta kännetecken 

är att kroppen täcks av fjädrar, vilka troligen kan betraktas som mycket specialiserade 

kräldjursfjäll (Nationalencyklopedin a, 2013-02-11). 

 

De flesta människor har nog en uppfattning om vad de fjädertäckta icke-mänskliga djuren 

som vi kallar fåglar är. En del människor upprättar relationer till fåglar dagligen och 

avbildningar av dem figurerar i många sammanhang omkring oss. I människors vardagsliv 

kan fåglar vara föda eller sällskapsdjur i burar. Fåglar matas i parker och trädgårdar. På dessa 

platser kan de vara både önskade och oönskade. Deras förekomst kan för en del människor 

indikera att en ny årstid är på intåg, eller att en annan är på väg att ta slut. De kan också vara 

samlingsobjekt vilka människor betraktar och beundrar, både nära och på avstånd. En aktivitet 

där fåglar står helt i fokus är fågelskådning, som är ett fritidsintresse som är utbrett i Sverige, 

liksom i framför allt i andra delar av Västeuropa och i Nordamerika. En fågelskådare vistas 

regelbundet utomhus för att titta och lyssna på fåglar (jfr Karnicky 2004; Watson 2010). Att 

skåda fåglar, som det kallas, handlar om att upptäcka och identifiera fåglar i fält och för att 

göra det förvärvar fågelskådaren ”kunskap” om fågelarter. Denna kunskap rör bland annat 

fåglarnas fysiska egenskaper, deras beteenden och förekomst i tid och rum. För att erhålla 

information om och kunna identifiera dem, artbestämma, använder fågelskådarna en rad olika 

hjälpmedel; optisk utrustning såväl som digitala kommunikationsmedel, avbildningar och 

litterära beskrivningar av fåglar.  

   Upprinnelsen till denna studie har varit en undran om vilka sätt att se och erfara de 

fjädertäckta ryggradsdjuren, fåglar, som ”skådandet” bygger på och bidrar till. Med en 

utgångspunkt i aktör-nätverksteorier där tillvaron betraktas som flöden av kedjor av materia, 

idéer, människor och icke-mänskliga djur som är i förbindelse med varandra, undersöks 

således hur skådarnas seende formas (Jönsson 2005: 17; Saltzman 2008: 7). Vad innebär 

exempelvis en så, till synes, självklar sak som att fågelskådaren tittar på fåglar just genom en 

kikare? I slutet av 1800-talet, vid en tid då fågelskådningen, som vi känner till den idag, 

började ta form, sköt dåtidens fågelentusiaster fåglarna varpå de döda kropparna studerades, 

stoppades upp och samlades (Karnicky 2004:253). Sätten att samla och studera fåglar har 

emellertid förändrats över tid. Geväret har ersatts med andra hjälpmedel för att skådarna ska 
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se fåglarna väl och istället för fåglarnas döda kroppar samlas observationen av en fågel. Kvar 

blir då minnet av att ha sett eller hört en fågel. Minnena kan förvisso bevaras genom att de 

förs in i anteckningsböcker och i databaser på internet. Likaså kan ögonblicken då fågeln 

observeras fångas på fotografier. Minnen och fotografier kan kanske betraktas som dagens 

troféer som fågelskådarna kan hålla för sig själv eller dela med sig av till andra fågelskådare.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

I denna studie vill jag undersöka hur fågelskådaren med olika hjälpmedel tittar och lyssnar på, 

tänker kring och föreställer sig fåglar i några olika fågelskådarsammanhang; dels bland 

fågelskådare i Sverige och dels under ett fågelskyddsläger i Malta. Syftet är att studera hur 

fågelskådarnas sätt att erfara ”fåglar” formas i relationerna mellan dem själva och andra 

mänskliga såväl som icke-mänskliga aktörer. I centrum står hur föreställningar om och 

faktiska relationer till fåglar konstitueras. Hur tittar fågelskådare på fåglar? Varför på de 

sätten? Vilka bilder av fåglar framträder då?  

   Jag avser att studera de processer i vilka ”fåglar” som socio-materiella fenomen konstitueras 

och får sin mening i fågelskådning (Åsberg et al. 2012: 32). Med fågeln som socio-materiellt 

fenomen menar jag de sätt som fåglar upplevs av fågelskådare som formas i en samverkan 

mellan meningstillskrivande och materia. Genom att studera hur fågelskådaren erfar ”fåglar” 

och även ”natur” hoppas jag kunna bidra till det kulturvetenskapliga forskningsfältet kring hur 

föreställningar om natur och icke-mänskliga djur formas kulturellt.
1
 Studien behandlar således 

frågor om hur vi ordnar ”djuren” och ”naturen” samt gör dem begripliga och meningsfulla.  

1.3 Metod och material 

 

För att studera fågelskådarnas seende har jag valt att närma mig några olika 

fågelskådarsammanhang. Dels har jag deltagit i fågelskådning och intervjuat fågelskådare i 

Sverige, och dels har jag deltagit i ett fågelskyddsläger på Malta vars syfte var att motverka 

jakten av fåglar där. På Malta jagas fåglar intensivt under vår- och höstflyttningarna. En del 

av de skjutna fåglarna äts upp, andra lämnas döda där de faller till marken medan ytterligare 

                                                      
1 Studien anknyter till det så kallade post-humanistiska forskningsfältet ”djurstudier” både på ett 

teoretiskt plan, och i val av empiriska sammanhang (jfr  Wolfe 2009; Åsberg et al 2012). Människans 

relation till fåglar står i centrum, både hur vi föreställer oss dem och hur de påverkar oss 
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andra stoppas upp för att ingå i samlingar av uppstoppade fåglar (Falzon 2008). 

Fågelskådarna och miljöaktivisterna som tar sig till Malta från olika europeiska länder för att 

delta i bevakningen av jakten, tar avstånd från dessa praktiker. ”Kan de inte bara titta på 

fåglarna med kikaren?”, utbrast en av deltagarna en dag när vi var ute och hörde upprepade 

gevärsskott. Fågelskådarna, både de jag har träffat i Sverige och de jag mötte i Malta, har i 

stora drag intressen som liknar varandra. Samtidigt kan deras fokus ligga på olika saker. Två 

av dem jag har intervjuat kallar sig för fågelfotografer, snarare än för fågelskådare. Två av de 

andra fotograferar inte alls då de vill fokusera på just skådandet. 

   Fältarbetet utgörs främst av deltagande observationer av fågelskådning, samt samtal och 

intervjuer med fågelskådare både under fågelskådningen, i längre intervjuer vid andra 

tillfällen och i mejlkonversationer. Utöver detta fältarbete har jag fått tillgång till en frågelista 

som Institutionen för språk och folkminnen i Uppsala skickade ut våren 2012. Ur frågelistan 

”Om fågelskådning” valde jag slumpmässigt ut 30 svar för att materialet skulle vara 

hanterbart i förhållande till undersökningens tidsrymd och omfång. Med i materialet finns 

även ett två tidskrifter som är knutna till de olika fågelskådarsammanhangen som undersöks. 

Materialet inkluderar också några internetsidor. Huvudsakligen gäller det en sida på 

internetforumet Facebook och Artportalen, som är en artdatabas där fågelskådare kan 

rapportera sina fynd av fåglar och dela med sig av bilder av fåglar.  

   De följande avsnitten om metod och material är ordnade på så vis att jag först behandlar de 

deltagande observationerna, för att sedan redogöra för intervjuerna och det skriftliga 

materialet. Avsnittet avslutas med ett resonemang om min egen roll till forskningsfältet och 

studiens avgränsningar (och begränsningar) gällande både teoretiskt och empiriskt fokus.  

 

Bland skådare - deltagande observationer 

I samband med fältarbetet har jag uppsökt platser där fågelskådare håller till och även följt 

med fågelskådare för att delta i och observera när de skådar fåglar. Min grad av deltagande i 

fågelskådningen och i de sociala sammanhangen har varierat. Fältarbetet har inneburit 

”observationer av observationer” eller rättare sagt att jag har observerat informanterna som till 

stor del ägnar sig åt att målmedvetet iakttaga omgivningen och rikta uppmärksamheten mot de 

delar av landskapen där fåglarna kan tänkas befinna sig i eller passera (jfr Leip 2001). Jag har 

tagit anteckningar både på plats i fält och även vid andra tillfällen, då jag har gått undan lite 

för att exempelvis kunna skriva ner samtal som ägt rum. Att anteckna är inte en sådan 

uppseendeväckande aktivitet då även fågelskådare kan ha med sig anteckningsböcker för att 

skriva ner fynd av fåglar.  
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   Vid den första observationen som jag gjorde i november 2011 befann jag mig med min 

fågelskådande pappa i Uppland för att ”kryssa” en bruntrast, Turdus eunomus, det vill säga 

observera fågelarten för första gången. Fågelskådare från hela Sverige hade samlats vid ett 

naturbruksgymnasium i Upplands-Bro för att kryssa eller fotografera bruntrasten. Individen 

av fågelarten som fågelskådarna hade för avsikt att se hade upptäckts sex dagar tidigare och 

var det första kända fyndet av arten i Sverige. Vid detta tillfälle interagerade jag inte direkt 

med de andra fågelskådarna, men mina aktiviteter skiljde sig inte nämnvärt från deras. Jag 

gjorde vad de flesta omkring mig också gjorde; det vill säga spanade med handkikaren mot 

den plats där trasten hade hållit till dagarna innan. Samtidigt försökte jag observera hur 

fågelskådarna agerade. Mitt fokus låg då i att fånga vad som hände omkring mig och hur 

fågelskådarna använde sin utrustning och riktade sin uppmärksamhet med kroppen och 

framför allt med blicken. Jag iklädde mig ett slags ”materiella glasögon” då jag speciellt lade 

märke till hur skådarna använde de medtagna föremålen: kikare, kameror och annan 

utrustning på platsen (Silvén 2011: 152-153). Både under observationer och i samtalen har 

materian varit ett fokus, även om jag har försökt hålla mitt sökarljus rörligt för att inte ge det 

materiella större betydelse än vad det faktiskt har i fågelskådning (jfr Silvén 2011: 153). För 

att ytterligare förstå sammanhanget i Upplands-Bro har jag i intervjuer och samtal med 

skådare i Sverige tagit upp bruntrasten, som samtliga informanter åkte för att ”kryssa”. Jag 

har bett dem berätta vad de gjorde på platsen, hur länge de var där och hur de upplevde 

situationen. 

   Ett av samtalen om bruntrasten skedde vid min andra observation då jag följde två 

fågelskådare, Pia och Susanne, till Västmanland under en hel dag i februari 2012. Jag hade 

träffat dem vid två tillfällen tidigare genom mitt dåvarande arbete för Sveriges Ornitologiska 

Förening. På lördagsmorgonen lämnade vi Stockholm vid sjutiden på morgonen och vid runt 

klockan sex på eftermiddagen återvände vi. Målet med utflykten var att skåda fåglar som 

främst lever i skogsmiljöer, samt besöka en fågelmatare som riggats upp ute i skogen för att 

locka fram fågelarter som annars kan vara svåra att få syn på. Under dagen i Västmanland 

deltog jag fullständigt i fågelskådningen och försökte själv upptäcka fåglar med synen och 

hörseln. Med mig hade jag en handkikare som jag använde för att överblicka vilka fågelarter 

som höll till vid fågelmataren och vid vattendraget som vi också besökte. Metoden 

”deltagande observation” kan snarare betraktas som ett konglomerat av olika 

forskningsmetoder istället för en enda, menar antropologen Charlotte Aull Davies (2008: 67). 

Som en forskningsstrategi kan den möjliggöra att alla sinnen involveras och att det blir 

möjligt att pendla mellan olika nivåer av deltagande. Forskaren kan observera, lyssna till, 
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prata om, handla i och uppleva den studerade kontexten. Detta har jag tyckt varit värdefullt i 

förhållande till denna undersökning eftersom ”skådningen” förvisso kan verka vara en 

aktivitet som främst kretsar kring förmågan att ”se”, men egentligen involverar alla sinnen. I 

etnografiska studier av hur människor förstår och värderar landskap, vilket är en aspekt som 

berörs i denna studie, ges oftare synen ett högre sanningsvärde och större fokus än de andra 

sinnena, menar Steven Feld (2005: 185). I denna studie vill jag däremot diskutera ”seendet” 

med utgångspunkten i att de formas av alla sinnesintryck i kombination med tidigare 

erfarenheter. Skådarna befinner sig i landskapen med sina kroppar och erfar väder, vind och 

kyla och värme. Vad fågelskådare orkar bära med sig och vad de måste ha på sig kan 

exempelvis påverka möjligheterna till att upptäcka fåglar och även hur det är möjligt att erfara 

dem.  

   Under observationerna, när jag rörde mig igenom eller befann mig med informanterna i 

maltesiska eller västmanländska landskap kretsade ofta samtalen kring det som hände runt 

oss. Maria Bäckman menar att man som forskare kan ”låna” informanternas seende genom att 

gå och tala med dem (Bäckman 2009: 126). Informanterna kan då delge minnen och känslor 

som framkallas av den fysiska miljön och som finns inom dem som en slags ”materialiserad 

kunskap” (ibid.). När jag åkte bil med Susanna och Pia hade samtalen olika karaktär. 

Samtalsämnena handlade framför allt om målet med resan och om tidigare erfarenheter av 

samma typ av utflykter (jfr Fine 1998: 34-35). När vi vistades vid fågelmataren i skogen 

började Susanne berätta om vad som hade hänt när hon var där förra gången. Hon beskrev 

observationerna av fåglar vid det tillfället och vad vi hade att vänta denna dag. En observation 

av en viss fågelart kunde exempelvis framkalla minnet av en observation av samma art vid en 

annan tid och en annan plats. På Malta när vi passerade ett jakttorn med en attrapp i form av 

en duva, som ska locka levande duvor att flyga mot tornet, vilket ledde till ett samtal om hur 

människor bör uppföra sig mot fåglar. 

   I april 2012 deltog jag i fågelskyddslägret ”Spring Watch” som har upprättats av den 

ornitologiska föreningen på Malta, BirdLife Malta.
2
 Syftet med lägret är att motverka den 

illegala jakten av främst migrerande fåglar som passerar Malta på sin väg till eller från sina 

övervintringsplatser i Afrika. Lägret sträcker sig över de två veckor som jakten pågår på 

Malta. Maltesiska myndigheter tillät att två fågelarter, turturduva och vaktel, fick jagas under 

de två veckorna i april och att varje jägare sammanlagt skulle få skjuta två fåglar var. 

Anledningen till att BLM bevakar jakten är dels att de menar att kvoten överskrids och dels 

                                                      
2 BirdLife Malta är den nationella maltesiska fågelskyddsföreningen som i sin tur ingår i den 

världsomspännande organisationen BirdLife International. 
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att jägarna även skjuter andra arter, vilket jag själv fick uppleva under den vecka som jag 

vistades i landet. Under lägret följde jag med när deltagarna åkte ut i grupper om tre till fyra 

personer för att bevaka ett visst område av Malta. På platsen som vi hade blivit tilldelade 

räknade vi antal fåglar, gevärsskott och dokumenterade jakt och fångst av fåglar. Om vi såg 

andra arter bli skjutna skulle det innebära jaktbrott varpå maltesisk polis skulle underrättas.  

    I varje grupp skulle en erfaren fågelskådare finnas med för att fåglarna skulle vara möjliga 

att artbestämma. Deltagarna på lägret bestod av mer eller mindre erfarna fågelskådare, såväl 

som allmänt naturintresserade personer eller personer som definierar sig som miljöaktivister. 

Jag deltog likt de andra volontärerna i bevakningen som pågick under större delen av dagarna. 

Mellan bevakningspassen, varav ett skedde tidigt på morgonen innan frukost och ett skedde 

efter lunch, skrev jag rent mina anteckningar på mitt hotellrum. Förutom att vistas på en 

specifik plats och bevaka jakten spenderades mycket tid i bil, antingen för att ta oss till och 

från hotellet där alla deltagare bodde eller för att göra bevakningen från bilen. Liksom i 

Västmanland ägde således många samtal rum när vi förflyttade oss genom Malta, och de 

omgivande miljöerna gav uppslag till samtalsämnen. Då hade vi inte heller en tydlig uppgift 

att göra och samtalen blev därmed mer avslappnade. 

   Ett återkommande tema i samtalen mellan deltagarna var jakten. I gryningen när vi hade 

anlänt till den plats som skulle bevakas var vi ofta utplacerade på en höjd så att det skulle gå 

att överblicka jägarnas aktivitet. Var vi än riktade våra kikare upptäckte vi jägare som kom 

gåendes över fält för att skrämma upp vaktlar, eller satt i jakttorn för att skjuta flygande 

turturduvor. Ljudbilden karaktäriserades av skott från gevär, där skotten avlöste varandra i ett 

under morgontimmarna innan jägarna gav sig iväg till jobbet. Att vistas i den miljön, med de 

beväpnade jägarna som inte uppskattade vår närvaro, gjorde bevakningspassen väldigt 

speciella och i vissa fall var stämningen spänd. Många av samtalen kom på så vis att handla 

om huruvida jakt är etiskt försvarbart eller inte, om hotade fågelarter, fåglarnas skönhet och 

bräcklighet. Berättelser om konflikter mellan jägare och fågelskådare avlöste varandra. Att 

vistas och röra sig i miljöerna med informanterna gjorde alltså att informanternas 

konstruktioner av och föreställningar om omgivningen, och det som hände däri, kunde 

kommuniceras (jfr Andersson 2004: 245). Margarethe Kusenbach menar att de, till synes, 

statiska gränserna mellan individer och miljöerna, såväl som upplevelsen av subjekt och 

objekt kan ”suddas ut” då forskaren går och talar med informanterna (Kusenbach 2003: 478). 

Att vara med under skådningen och föra samtal med skådarna på plats utomhus upplever jag 

har varit en lämplig metod för att undersöka hur fågelskådarna föreställer sig och värderar 

fåglar och dess omgivningar. Metoden fungerar som ett led i att undersöka hur fåglar som 
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socio-materiella fenomen konstitueras i skådningen (Åsberg et al. 2012: 32). Termen avser 

sätten som fågeln erfars av fågelskådare och formas i en samverkan mellan 

meningstillskrivande och materia, vilket jag tror att aktiviteten att vistas i omgivningar där 

dessa processer sker, kan ge insikter i.  

 

Berättelser om fågelskådning 

Under de deltagande observationerna när jag följde med fågelskådarna ut för att skåda 

förekom många samtal som jag lyssnade till eller deltog i. Utöver dessa samtal passade jag 

under lugna stunder på Malta och även i Västmanland på att ställa frågor till fågelskådarna om 

det vi höll på med och om skådarnas fågelintressen generellt. På Malta talade jag särskilt med 

omkring 15 av de 40 deltagarna. De flesta av deltagarna kommer från Storbritannien, några 

kommer från Nederländerna, några från Tyskland och omkring fem personer kommer från 

Malta. Vad gäller ålder och bakgrund var det stora variationer. Drygt tre fjärdedelar av 

deltagarna var emellertid män. I Sverige har jag träffat fyra informanter: Pia och Susanne, 

under utflykten till Västmanland samt, Anders och Tobias. De har också varierande bakgrund 

- de har börjat skåda i olika skeden av sina liv och har växlande erfarenheter av fågelskådning. 

Skillnader och likheter i deras erfarenheter av fågelskådning är inget fokus i sig, men 

diskuteras vartefter och kan illustrera att det finns många typer av fågelskådning och 

fågelskådare.  

   Tobias kom jag i kontakt med genom en vän som är fågelskådare. Jag frågade min vän om 

hon känner några fågelskådare i Stockholmsområdet. Hon gav mig Tobias namn, varpå jag 

kontaktade honom via internet. Genom en internetsida som har samlat länkar till olika bloggar 

och hemsidor med fågelfotografier hittade jag Anders hemsida och genom den fann jag hans 

kontaktuppgifter. Intervjuerna med Anders och Tobias ägde inte rum under fågelskådning. 

Dem träffade jag på ett café respektive en restaurang. Under intervjuerna upplevde jag att 

Anders och Tobias talade fritt om sina fågelintressen, även om jag bröt in med följdfrågor för 

att samtalet skulle hålla sig inom ramen för studiens syfte (jfr Aull Davies 2008: 106). Jag 

ville låta dem berätta om hur de blev intresserade av fåglar, hur deras fågelintresse ser ut idag, 

vad deras drivkraft är, samt vilka tekniker och vilken utrustning de använder sig av. De båda 

intervjuerna spelades in och har transkriberats i sina helheter.    

   Efter fältstudien på Malta förde jag två mailintervjuer, en av dem med en deltagare på 

lägret, John som är bosatt i England, och den andra med en maltesisk fågelfotograf, Joseph. 

Joseph deltog inte i Spring Watch då han menar att han skulle känna sig otrygg med att vistas 

på landsbygden själv om ”jägarna” visste att han sympatiserade med BirdLife Malta. Frågorna 
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som jag skickade till John och Joseph påminde om dem som jag ställde till Anders och 

Tobias, men inkluderade även mer specifika frågor om läget på Malta. Joseph har vuxit upp i 

en jägarfamilj men valde i 20-årsåldern att börja fotografera fåglar istället för att jaga dem. 

Jag kom i kontakt med Joseph genom en av volontärerna i BirdLife Malta, men har aldrig 

träffat honom. Fältarbetet har alltså skett även på internet. Både för att intervjua John och 

Joseph som bor i andra länder, och för att i en inledande fas avgränsa och rama in 

frågeställningarna för studien (jfr Hyltén Cavallius 2011: 206). Det var genom internet som 

jag fick information om Spring Watch och kunde kontakta arrangörerna. Jag har även besökt 

internet för att följa vad fågelskådarna gör där som är relaterat till fågelskådningen. 

Aktiviteter som är nära förknippade med skådning, som att rapportera fynd av fåglar, ta del av 

andras fynd av fåglar samt dela med sig av bilder, sker nämligen på många halvt eller helt 

offentliga sidor på internet. Inhämtningen av material från dessa sidor har dock skett i 

begränsad skala för att det ska vara hanterbart i förhållande till undersökningens omfång. På 

de internetsidor som jag har fältarbetat på har jag tagit skärmdumpar av några konversationer 

om och bilder av fåglar som jag har tematiserat med det resterande materialet från 

observationer och intervjuer (ibid: 211). Diskussionerna har rört konflikten mellan 

fågelskådare och jägare på Malta och är hämtade från BirdLife Maltas Facebook-sida. På 

Artportalen som de svenska fågelskådarna använder har jag följt hur skådarna skriver om 

fåglar. I några fall har jag citerat inlägg på BLM:s Facebook-sida och i Artportalen. Jag har 

dock endast valt att bara citera delar av inläggen. Personerna som har gjort de inlägg som jag 

har tagit med i analysen, har jag inte kontaktat, men jag har endast använt korta sekvensar av 

vad de har skrivit och valt ut inlägg som är mycket vanligt förekommande.   

   Vid sidan av fältarbetet på dessa internetforum har jag också tagit del av två 

fågelskådartidsskrifter, Vår Fågelvärld och Roadrunner, som ges ut av de två största 

fågelskådarföreningarna i Sverige, Sveriges Ornitologiska Förening, respektive Club300. 

Dessa tidskrifter används för att exemplifiera några fenomen inom fågelskådning. Jag har 

tagit del av artiklarnas innehåll och inläggen på internetsidorna i förhoppning om att de 

sociala och kulturella processer som de har producerats i ska kunna bli tillgängliga (jfr 

Hörnfeldt 2011: 238ff). Det skriftliga materialet används delvis för att förstå hur 

fågelskådningens praktiker har förändrats över tid. Det har också givit insikter om den starka 

kopplingen mellan amatörer (fågelskådare) och professionella (vetenskapligt utbildade 

ornitologer). Denna koppling formar fågelskådning som hobby, och bidrar samtidigt till 

forskningen om fåglar genom utbyte av information och kunskap (Watson 2010). Under våren 

2012 lade Institutet för språk och folkminnen i Uppsala ut en länk till en frågelista om 
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fågelskådning. De 30 svar som jag har tagit del av ur frågelistan ”Om fågelskådning” fungerar 

som en bakgrund och stöd till mina resonemang kring annat material.  

 

Ingång till fältet 

Mitt initiala intresse för att studera fågelskådning väcktes för ett antal år sedan då jag arbetade 

med en hemskrivning om materialitet och dess kulturella innebörder. Jag funderade kring hur 

tingen som omger oss påverkar och påverkas av oss. Min pappa är fågelskådare och under 

min uppväxt har jag sett honom ägna sig åt sin hobby. Jag har också själv varit med mycket 

ute och skådat, men har dock aldrig ”blivit” fågelskådare själv även om jag har trivts med att 

vistas utomhus i dessa sammanhang. Min pappa lämnar nästan aldrig hemmet utan sin 

handkikare, en binokulär kikare som kan hängas kring halsen, och om han har råkat glömma 

kikaren hemma har han sagt att han känner sig ”naken”. Med denna utgångspunkt började jag 

fundera kring hur min pappas och andra fågelskådares relation till kikaren har blivit så stark 

och vad den innebär. Jag är bekant med fågelskådning dels genom att jag har varit ute och 

skådat med min pappa vid mitt barndomshem på Öland och dels för att jag har arbetat i en 

bokhandel som ägs av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF). I bokhandeln sålde jag böcker, 

kikare, och andra attiraljer i första hand till fågelskådare, men även till allmänt 

naturintresserade personer.  

   Orsaken till att fågelskådarens utrustning fångade mitt intresse redan tidigt i 

uppsatsprocessen bottnar alltså i mina erfarenheter av fågelskådning och att jag arbetade 

bland tingen i bokhandeln under flera år. När jag började söka efter andra studier av 

fågelskådning upptäckte jag emellertid att detta tema, relationen mellan utrustningen och 

praktikerna, även har tagits upp av andra (se Barrow 1998; Law & Lynch 1988: Schaffner 

2011; Watson 2010). Ett genomgående innehåll i dessa studier är att tillgången till och 

användandet av tekniker hänger samman med hur praktikerna utövas vilket har förändrats 

över tid. I dessa studier ligger i första hand fokus på själva praktikerna och vilken slags 

”miljöetik” de bygger på, och inte på hur fågelskådarna själva resonerar kring hur och varför 

de använder utrustningen och tittar på fåglar, vilket jag hoppas på att lyfta fram i denna studie. 

Likt tidigare studier av skådning var jag i ett inledande skede lockad av tanken att 

fågelentusiaster bakåt i tiden använde gevär, för att över tid istället använda i huvudsak kikare 

för att se fågeln bättre (jfr Schaffner 2011). Det var detta som fick mig att kontakta BirdLife 

Malta. Genom mitt arbete i SOF hade jag nämligen hört berättelser om situationen med illegal 

fågeljakt på Malta. I dessa berättelser fanns också delar som handlade om den djupa konflikt 

som har uppstått mellan de maltesiska jägarna och de maltesiska likväl som utom-maltesiska 
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fågelskådarna, som har resulterat i konfrontationer och våldshandlingar. Jag drog mig till 

minnes att svenska fågelskådare åkte till Malta för att försöka motverka jakten. Således tänkte 

jag att det vore en intressant delstudie, att vid sidan av fältstudierna i Sverige, också följa 

fågelskådarna på Malta.
3
 Jag ville undersöka hur fågelskådarna förhöll sig till jakten där 

geväret fortfarande är det redskap som används för att närma sig fåglarna.  

   Jag kontaktade således BirdLife Malta för att ta reda på om det var möjligt att studera 

fågelskådarna under Spring Watch och fick positiv respons. Aull Davies menar att det finns 

två huvudsakliga svårigheter när man ska presentera undersökningen för eventuella 

informanter (Aull Davies 2008: 55). Dels handlar det om att presentera undersökningen så att 

den känns meningsfull och begriplig för informanterna och dels om att berätta vilka effekter 

undersökningen kommer få. Det senare kan vara problematiskt eftersom det är svårt att 

förutse hur arbetet kommer fortlöpa och huruvida studiens ursprungliga fokus kommer 

förändras eller inte. Från deltagarna på Malta fick jag flera kommentarer såsom ”keep up the 

good work!” och de har lyft fram att de anser att studien är viktig i förhållande till vad de 

uppfattar som problematiken med jakten på Malta. BirdLife Maltas arbete är förknippat med 

laddade frågor och jag fick uppfattningen att deltagarna i Spring Watch föreställde sig att 

undersökningen är en del av fågelskyddsarbetet där studiens själva syfte skulle vara att belysa 

den illegala jakten av fåglar. När jag väl befann mig på Malta var det flera av deltagarna som 

nästan uppmanade mig att ändra mitt fokus och vända blicken mot jägarna istället för dem 

själva. Deltagarna kunde inte riktigt begripa mitt intresse för deras egna handlingar utan ville 

istället själva förstå varför jägarna roades av att skjuta fåglar. Under den period som jag var på 

Malta var det sammanlagt runt 40 deltagare i lägret och varje dag träffade jag nya personer 

eftersom vi arbetade i grupper om tre till fyra personer som roterade vid varje bevakningspass. 

Jag berättade om studien för samtliga deltagare som jag träffade, vilket innebar att samtal av 

detta slag uppstod varje dag. Det gav i sig en analytisk insikt om att deras deltagande 

formades av att de inte kan förstå varför jägarna skjuter fåglarna. 

   När jag talade mer ingående med de som var erfarna skådare på lägret, var det dock flera 

som gärna berättade om hur de använder sig av utrustningen och hur fågelskådningen har 

förändrats över tid. Detta var också ett samtalsämne som engagerade fågelskådarna i Sverige, 

vilket gjorde att de reflekterade mycket över sina egna handlingar under intervjuerna. Jag 

upplevde att intervjuerna och samtalen med de svenska informanterna var öppna och 

informella. Kanske bidrog det faktum att jag inte var en total främling i fältet till detta. 

                                                      
3 Fältresan till Malta finansierades med ett stipendium från Stiftelsen för etnologi vid Stockholms 

Universitet.  
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Informanterna i Sverige antingen känner eller känner till min pappa som har varit aktiv i olika 

fågelföreningar sedan sin ungdom. Det går således inte att utesluta att min personliga ingång 

till fältet har format fältarbetet och mötet med informanterna. Samtidigt har jag försökt att 

vara tydlig med att berätta om undersökningens syfte för informanterna. Skådarna, både i 

Sverige och på Malta, har anonymiserats och tilldelats fiktiva namn i uppsatsen. Anledningen 

är främst att många fågelskådare känner till varandra och även om berättelserna inte 

nödvändigtvis är av känslig art så har vissa konfliktfyllda aspekter ändå kommit upp under 

intervjuer och observationer. Bland annat gäller det spänningen mellan fågelskådare och 

fågelfotografer. 

   Studien är fokuserad på hur fågelskådarnas seende, deras sätt att erfara fåglarna, formas i 

några specifika skådarsammanhang. Det finns emellertid många andra aspekter av 

fågelskådning som inte ryms inom ramen för denna studie; exempelvis hur föreställningar om 

status och autenticitet formas mellan skådarna, eller det faktum att fler och fler kvinnor börjar 

skåda i en hobby som tidigare varit totalt mansdominerad. På grund av avgränsningarna både 

vad gäller empiriskt fält och och teoretiskt fokus kommer inte dessa aspekter att tas upp i 

närmare i studien.  

 

1.4 Teori och begrepp 

 

När jag började intressera mig för fågelskådarens relation till kikaren; vilka sätt att se fåglar 

som relationen bygger på och bidrar till, föreställde jag mig kikaren som en förlängning av 

skådarens kropp och förmåga att se (jfr Weimarck 2008). En teoretisk inriktning som erbjuder 

en modell för att tolka förhållandet mellan materia och mening, och även förhållandet mellan 

materia och människor, är aktör-nätverksteorin. Teorin bygger på ett så kallat materiell-

semiotiskt perspektiv där det materiella och icke-mänskliga betraktas som medskapare av 

tillvaron (Åsberg et al. 2012: 32). I studien av hur skådarnas sätt att erfara fåglar formas 

betraktar jag således fåglarna som socio-materiella fenomen. Med det menar jag alltså att 

fåglarna konstitueras för skådarna genom sammanlänkningarna av materia och mening i 

aktiviteten att skåda. I det första avsnittet nedan behandlas studiens teoretiska ramverk, och i 

det andra avsnittet berörs begreppet seende och hur det har närmats i tidigare studier av 

fågelskådning.   
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Materialitet, aktörer och översättningar  

Inom etnologin har det materiella haft varierande innebörd under olika tidsperioder (Silvén 

2011: 149ff). I den tidiga etnologin studerades det materiella framför allt utifrån dess fysiska 

konstruktion och funktion, liksom lik- eller olikheter till andra föremål. Studiet var nära 

förknippat med insamlingar till museum och kartläggningen av det materiella fenomenets 

spridning. På 1960- och 70-talen studerades föremål och redskap snarare utifrån att de kunde 

vara bärare av mening för människor, än utifrån deras fysiska egenskaper. Inom den samtida 

etnologin, menar etnologen Eva Silvén, kan det materiella tillsammans med människor och 

icke-mänskliga djur istället betraktas som aktörer i sociala nätverk (ibid.). Aktör-

nätverksteorin (ANT) växte fram ur teknik- och vetenskapsstudier från 1980-talet och framåt 

(Saltzman 2008: 7). En grundläggande utgångspunkt som gäller inom inriktningen är att 

tillvaron betraktas som processuell och bestående av föränderliga sociala nätverk av 

mänskliga såväl som icke-mänskliga aktörer (Callon 1986; Law 1993: 104). Fågelskådningen 

betraktar jag som aktör-nätverk och i materialet har jag funnit aktörer av olika slag: 

människor, fåglar, kikare, datorer, kameror, minneskort, anteckningsböcker, fågelhandböcker, 

fotografier, tidskrifter, väder, biotoper, mobiltelefoner, programvara, internetsidor och 

termobyxor. I dessa aktör-nätverk är materian i människans livssfärer inte tomma och passiva 

bärare av idéer (Latour 2005: 107). Istället utgår jag ifrån att materian har förmågan att göra 

saker genom att påverka händelseförlopp i skådningen. Både materia och icke-mänskliga djur 

har därmed en slags agens. Etnologen Håkan Jönsson menar att materialitetens agens ligger i 

att den kan utföra ”transformationer” genom att påverka andra aktörer i nätverken (Jönsson 

2005: 18). Utrustningens eller fåglarnas agens är dock inte densamma som mänsklig 

intentionalitet eller vilja, men påverkar sociala processer likväl (Haraway 2004 b: 66).  

   Objekten i fågelskådningen betraktar jag således inte bara utifrån dess fysiska former eller 

vad de framkallar för meningar hos skådarna, utan framför allt utifrån dess förhållanden till 

andra aktörer. En bil kan till exempel beskrivas som ett aktör-nätverk som kan verka vara en 

sammanhållande enhet, men som i själva verket är resultatet av en stor mängd olika ”aktörer” 

såsom ingenjörer, gummidäck, designers och bensinmackar (Åsberg et al. 2012: 202). Likaså 

kan exempelvis både skådaren och kikaren uppfattas som funktionella enheter, men om någon 

av dess beståndsdelar tas bort blir aktör-nätverket något annat och fungerar inte på samma 

sätt. Kikaren utan en ratt för skärpeinställning, gör den nästintill värdelös. Fågelskådaren utan 

kikare kommer i sin tur inte ha samma möjligheter att se fåglarna och orientera sig i 

landskapen. 
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  Generaliserad symmetri kallas denna idé om att det materiella liksom människor och idéer 

närmas utifrån samma slags termer (Law 1993: 101). Jag tar alltså inte bara hänsyn till vad 

människor gör och med och tänker om föremål och fåglar, utan även vad fåglarna och 

föremålen gör med människorna. ANT benämns ofta som en modernitetskritisk teori i och 

med denna utgångspunkt eftersom den bidrar till upplösandet av grundantaganden om 

dikotomier såsom subjekt/objekt, materiellt/immateriellt, och natur/ kultur (Haraway 2004b: 

67). Etnologen Katarina Saltzman menar att upplösandet av dikotomier, såsom subjekt och 

objekt samt natur och kultur, kan öppna upp för nya frågeställningar (Saltzman 2008: 10). 

Etnologi som har inspirerats av aktör-nätverksteorier har, enligt Saltzman, fått synpunkter 

som rör att perspektivet är en omväg för att motivera tillvägagångssätt som redan finns i 

etnologin, bland annat den modernitetskritiska hållningen. Jag menar emellertid att 

perspektivet är användbart för att exempelvis spåra de processer i vilka de fjädertäckta 

varelserna exempelvis blir specifika ”fågelarter” när fågelskådarna tittar på dem (jfr Haraway 

2008; Law 1993: 10). Fågelarten tolkar jag då snarare som ett socio-materiellt fenomen än en 

naturgiven kategori. 

   För att närma mig hur dessa fenomen konstitueras tar jag hjälp av begreppet översättning 

(Law 1993: 101). Översättning avser processen då ett element – en aktör av något slag - blir 

något nytt när det hamnar i en annan aktörs händer (Latour 1998:44). Varje aktör i kedjan av 

aktörer som kommer i kontakt med elementet formar nämligen elementet i samstämmighet 

med sina projekt (ibid:45). Vid varje översättning av ett element kan information tillkomma 

likväl som försvinna. I kedjorna av aktörer som är i relation till varandra sker det ständigt 

översättningar. Om elementet är en fågel så skulle förmodligen inte jag göra samma slags 

översättning som en fågelskådare gör av samma fågel vid samma tidpunkt. Hur en fågel blir 

meningsfull och tar form för mig, menar jag, inte bara handlar om dess naturgivna 

egenskaper, utan hur jag tolkar dessa. Hur jag tolkar dessa beror i sin tur på vilka relationer 

jag har till idéer om fåglar och till deras biotoper.  

   Bruno Latour och Steve Woolgar använder begreppet översättning om processerna som äger 

rum när ”vetenskaplig kunskap” produceras i ett laboratorium (Latour & Woolgar 1986: 51). 

Då syftar översättningarna på skeendena då provrör och försöksdjur blir till bokstäver, siffror 

och diagram, vilket inte är helt olikt tolkningen som en skådare gör vid observationen av en 

fågel. Materian som är föremål för forskningen görs kommunicerbar i laboratoriet med hjälp 

av så kallad ”inskriptionsinstrument” som har direkt kontakt med materian. Materian, 

provrören och försöksdjuren kan emellertid slängas bort, eftersom tecknet består. 

Fågelskådaren, kan betraktas som ett inskriptionsinstrument, som återger synintrycken av och 



14 

 

ljuden från fågelkroppen utifrån en tolkningsram. Denna tolkningsram bygger på relationerna 

till andra aktörer i aktör-nätverket, till exempelvis ornitologin, andra fågelskådare, 

avbildningar och litterära beskrivningar av fåglar, och även till tidigare observationer av 

fåglar. Liksom i laboratoriet, där försöksdjuren kastas bort men siffrorna blir kvar, kan 

observationen och översättningen av fågelkroppens materia kommuniceras vidare till andra 

fågelskådare (jfr Watson 2010: 31). Referensen till laboratoriet är inte så avlägsen eftersom 

fågelskådares fynd av fåglar faktiskt används i vetenskapen om fåglar och deras förekomst i 

tid och rum, då fågelskådare rapporterar sina fynd av fåglar.  

   Översättning kan alltså förstås som processerna där aktörerna identifierar andra aktörer. I de 

processerna får även aktörerna sina platser i nätverken (Latour 1998: 45). Exempelvis som när 

en fågelskådare ser eller hör en fågel och knyter fågelkroppens attribut, rörelser och 

beteenden till en specifik fågelart som har en viss betydelse. Fågelkroppen blir en aktör som 

påverkar aktör-nätverket kring fågelskådarna. Rör det sig om en fågelvarelse som översätts till 

en sällsynt art så kan den få hundratals fågelskådare att åka till en plats. Rör det sig däremot 

om en vanligt förekommande fågelart kommer fyndet inte få samma effekter. Den vanliga 

fågelarten har nämligen inte samma kraft att förflytta fågelskådarna. Den sällsynta fågeln har 

emellertid inte kraft att förflytta människor som inte är fågelskådare. Aktörerna, vare sig det 

handlar om en kikare, en bruntrast eller en fågelskådare betraktar jag som relationella effekter 

av interaktionen mellan dem och andra aktörer (Law 1993: 100-103).  Hur fågelskådaren 

kommer att erfara fågeln och hur fågeln kommer framträda i det seendet tolkar jag således 

som en effekt av skådarnas relationer till andra aktörer och interaktionen i nätverket.       

   Att kartlägga samtliga aktörer och relationer i aktör-nätverken, är förmodligen inte möjligt, 

däremot vill jag spåra upp några skeenden i fågelskådning där jag menar att formeringen av 

seendet äger rum (jfr Åberg et al. 2012: 36).  Det handlar bland annat om att fågelskådaren 

med sin utrustning förbättrar sig själv och sina möjligheter att upptäcka och identifiera fåglar, 

och att de genom en slags systematiserad sinnesträning lär sig känna igen fåglarna. Det bidrar 

i sin tur till hur skådarna tittar på fåglar, framför allt genom kikarlinsen, men också vad som 

händer när fokus flyttas från att endast observera fågeln till att fånga den på bild.  

 

Seende 

Spencer Schaffner har studerat fågelböcker från olika tidsperioder med början i sent 1800-tal 

(Schaffner 2011). Genom handböckerna menar han att det går att se hur synen på fåglar och 

miljö har förändrats över tid. Schaffner lyfter fram att fågelhandböcker och hur fåglar 

representeras i dem bygger på och bidrar till ”kikarseendet” (binocular vision) som är ”[…] a 
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taxonomic focused way of seeing and thinking about individual parts of nature” (ibid: 3). 

Seende handlar då inte bara om att förnimma omgivningen med synsinnet utan att 

fågelskådaren med alla sinnen förstår och ordnar omgivningen mentalt, då hörsel och känsel 

är också centrala sinnen när skådarna ska identifiera fåglar (Watson 2010). Fågelskådarna 

lyssnar till fåglarnas läten och känner av väder och vind som kan indikera var fåglarna håller 

till. 

   Istället för kikarseende, använder jag termen ”skådarseende”, som jag likt Schaffner menar 

bygger på ett taxonomiskt sätt att erfara delar av den naturliga världen. Skådarseendet 

betraktar jag, utifrån min förankring i ANT, som en effekt av relationerna och interaktionen 

mellan skådaren och andra aktörer i fågelskådningen, med en utgångspunkt i skådarnas 

relationer till utrustningen, till fåglarna och till varandra. Gavan Watson, som har studerat 

kanadensisk fågelskådning menar att utrustningen uppfyller minst ett av följande tre syften: 

”[…] changing the nature of space, changing the nature of time and reducing our species’ own 

biological limitations.” (Watson 2010: 114-116). Utrustningen förändrar de rumsliga och 

tidsmässiga förhållandena för skådaren samt skådarens biologiska begränsningar. 

Utrustningen hybridiserar med människan så att skådaren i själva verket kan betraktas som en 

cyborg, delvis beståendes av den organiska kroppen, med sina brister och begräsningar, och 

delvis av olika tekniker som förbättrar den (jfr Haraway 1991).  

   En del av skådarens utrustning bidrar till att minnas och lagra erfarenheter. I John Law och 

Michael Lynchs studie av fälthandböcker argumenterar de för att böckerna, tillsammans med 

aktiviteten att föra anteckningar och listor över fågelarter, organiserar seendet (Law & Lynch 

1988: 298). Det handlar alltså om ett sätt att lära sig fåglar där fågelhandböckerna blir litterära 

artefakter vilka absorberar och artikulerar ordningar, som i sin tur formar seendet. Att föra 

listor över hur många olika fågelarter man har sett inom ett visst geografiskt område är något 

som antropologen John Leip har uppmärksammat i sin studie av hur skådare samlar på 

observationer (Leip 2001). Han lyfter fram hur samlandet kan ge individuella fågelskådare, 

som sett många fågelarter, hög status inom gruppen. Att samla på observationer av fåglar av 

nya fågelarter, något som är centralt för många fågelskådare och även för informanterna i 

denna studie, är inte mitt huvudsakliga fokus men berörs då jag analyserar aktiviteten att 

skriva ner observationer av fåglar och hur olika typer av fåglar får olika betydelse.  

   Skådarseendet kan betraktas som ett selektivt seende då olika fågelarter ges olika betydelse 

och värde beroende på om de anses vanliga eller ovanliga (Schaffner 2011; Watson 2010). 

Schaffner argumenterar för att fågelskådning i och med fokus på att samla arter därmed i 

första hand bör betraktas som en ”miljösport” eller ”miljötävling” (Schaffner 2011: 128). 
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Gavan Watson betraktar emellertid skådningen som en ”miljöpedagogik”, där praktikerna 

kräver inlärningsmoment, eftersom skådaren, utöver fågelns utseende, också bland annat 

måste veta hur fågeln rör sig, låter, lever samt känna till dess biotop för att identifiera den 

(Watson 2010: 70). Jag menar att skådarseendet tar form i ett samspel mellan båda 

aspekterna, av samlande och inlärning, som hänger tätt samman. 

   Watson uppmärksammar också relationen mellan fågelskådare, fåglar och fågelskådarens 

utrustning (ibid.). Både han och Schaffner lyfter fram att fler digitala objekt har inlemmats i 

fågelskådningen. Bland annat har de digitala kamerorna och användningen av datorer fått stort 

genomslag under det senaste decenniet, något som märks hos mina informanter. Detta menar 

Watson har en inverkan på fågelskådarens förståelse av den ekologiska kontexten som fågeln 

ingår i, då fåglarna kan artbestämmas hemma framför datorn istället för ute i fält (ibid: 161-

169). Skådarens användning av och relation till kameran och dess tillhörande digitala tekniker 

torde således påverka hur vederbörande kommer erfara fåglar, vilket jag vill utveckla 

resonemanget kring i denna studie (jfr Watson 2010: 211). Matthew Brower, som har studerat 

det tidiga naturfotografiet från 1800-talet och framåt, menar att djur i fotografier kan verka 

mer ”verkliga” än djur i verkligheten (Brower 2010: 196). Han lyfter fram att bilderna av djur 

kan forma vår förståelse av ”naturen”. Det påstår också Schaffner då han lyfter fram att fåglar 

i fågelhandböcker avbildas i ”rena” landskap långt ifrån mänsklig verksamhet och att 

fågelskådare, då de besöker miljöer såsom avloppsdammar och soptippar för att samla 

observationer av fåglar, kan negligera att fåglarna kan fara illa av att vistas i sådana miljöer 

(Schaffner 2011).   

    Donna Haraway har skrivit om hur en naturhistorisk utställning, en installation som skulle 

gestalta ”Afrika”, uppfördes i New York i början av 1900-talet (Haraway 2004a: 152). 

Haraway menar att det bakom varje uppstoppat djur, skulptur eller fotografi av djur i 

utställningen fanns ett överflöd av andra objekt och relationer mellan människor och andra 

djur, liksom berättelser som hon menar kan säga något om det tidiga 1900-talets USA. Även 

om de samtida fågelskådarnas fotografier av eller anteckningar om fåglar inte ingår i ett 

arrangerat projekt såsom en museiutställning, tror jag ändå att det går att närma sig 

föreställningarna bakom dessa representationer av fåglar då fågelskådarna berättar om dem.   

Haraway menar att konservatorn, som stoppade upp djuren till utställningen i New York, ville 

fånga den natur han såg och därmed höll på med ”techniques of effecting meaning” (ibid: 

163). Han typifierade naturen, vilket jag påstår att även fågelskådarna gör när de 

representationer fåglar i fotografier (ibid: 166).  
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   Hillevi Gantez menar, när hon skriver om naturfilm, att det inte finns några ”rena”, 

objektiva avbildningar av naturen bara tolkningar som är beroende av historiska, kulturella 

och sociala kontexter (Ganetz 2004: 202). Det som definieras som natur i relation till kultur, 

är redan kultur då kulturen bestämmer var och hur gränsen till natur ska dras. Cary Wolfe, 

som är verksam i det posthumanistiska och tvärvetenskapliga forskningsfältet ”animal 

studies”, argumenterar för att kulturvetenskapliga studier bör komma undan den skarpa 

uppdelningen mellan icke-mänskliga djur och människor (Wolfe 2009: 567). Istället kan 

studierna visa på hur människan kulturellt har konstruerat djur och i dessa konstruktioner även 

format bilder av sig själv. Relationerna till djur och i det här fallet fåglar; hur de uppfattas, hur 

vi behandlar och organiserar dem speglar därmed de kulturella sammanhang som vi lever i 

(jfr Berglund 2006: 13). Denna studie, om hur skådarseenden tar form och hur fåglar 

konstitueras som socio-materiella fenomen, handlar därmed inte bara om hur vi konstruerar 

bilder av icke-mänskliga djur och den naturliga världen, utan berör också hur föreställningar 

om hur människor bör vara tar form. Det blev speciellt tydligt på Malta där fågelskådarna 

upprepade att de betraktar den illegala jakten som ett oetiskt förfarande och ett barbariskt och 

ociviliserat sätt att uppträda mot fåglar.    

1.5 Disposition 

 

I analysdelens första kapitel ”Hybrider” står relationerna mellan fågelskådare, utrustningen 

och fåglar i fokus. Det handlar om vad utrustningen gör med skådarna och deras möjligheter 

att upptäcka, urskilja och identifiera fåglar och varandra. Nästkommande kapitel, 

”Översättning” är uppdelad i två underrubriker, Artbestämning och Fågelstudier. Det första 

avsnittet, Artbestämning, berör skådarnas inlärningsprocess som gör att fåglarna kan 

”översättas” av fågelskådarna och identifieras som fågelarter. I det andra avsnittet 

Fågelstudier analyseras skådarnas systematiska metod att föra anteckningar över 

fågelobservationer och att ”rapportera” dem så att andra fågelskådare kan ta del av fynden, 

både i verkligheten och i text och bild.  

   Uppsatsens tredje kapitel ”Skådarseenden” berör hur skådarna tittar på fåglar och att det 

bygger ett fokuserat sätt att rikta sin uppmärksamhet. I kapitlets första avsnitt Taxonomiskt 

fokus handlar det om hur fåglarna blir meningsfulla beroende på deras förekomst i tid och 

rum, och att det handlar om att veta vad som är sällsynt och inte sällsynt. Vidare följer 

avsnittet Översikts- och detaljseende där själva sättet att rikta blicken i rummet och på fågeln 
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står i centrum. I analysdelens fjärde kapitel ”Bildseenden” står fågelfotografiet i fokus som 

avspeglar fågelskådarnas sätt att erfara fåglarna. Det första avsnittet Dokumentation rör de 

olika anledningarna till att fåglar fotograferas i fågelskådning. Det andra avsnittet Artporträtt 

handlar om när avbildningen blir målet i sig och vilka gestaltningar av fåglar som då 

framträder. Uppsatsen avslutas med en diskussion om studiens resultat.    
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2. Hybrider 

En kylig och mulen novembermorgon år 2011 hade ett 50-tal skådare samlats längs en 

gångväg vid ett naturbruksgymnasium i Uppland. Drygt tre fjärdedelar av människorna på 

platsen var män, klädda i rejäla friluftskläder i dova färger. Folksamlingen stod uppställd på 

en rad längs vägen, sida vid sida. Kring deras halsar hängde handkikare i vadderade remmar 

och framför dem stod så kallade tubkikare som var fastsatta på stativ. På några av stativen satt 

det kameror med stora teleobjektiv istället för tubkikare och ett par av fågelskådarna bar 

kamerorna av samma slag i famnen. På andra sidan gångvägen fanns ett staket och bakom 

staketet låg en trädgård som tillhörde naturbruksgymnasiet. Tubkikarna var riktade åt samma 

håll i trädgården. Det skulle ha varit den sjätte dagen då en individ av fågelarten bruntrast 

observerades, men ännu syntes den inte till. Dagarna innan hade fågeln i fråga hållit till i en 

buske innanför staketet. Bruntrasten hade ätit av buskens bär, emedan fågelskådarna bara ett 

tiotal meter ifrån busken, tittade på, pratade om och fotograferade den. Nu alternerade 

fågelskådarna istället mellan att samtala i låg ton med varandra, och att under tystnad spana in 

mot busken. Då och då lyftes handkikarna mot ögonen och riktades mot andra delar av 

omgivningen.   

   Utrustningen kan verka självklar i fågelskådning (Watson 2010: 110). Det gäller till 

exempel den optiska utrustningen som skådarna hade med sig för att se bruntrasten tydligare, 

mer detaljrikt och på ett avstånd som inte skulle skrämma iväg den. Från gångvägen och till 

den buske där bruntrasten hade befunnit sig de föregående dagarna var avståndet emellertid så 

pass kort att vi hade kunnat se fågeln med blotta ögat, men ändå fanns denna stora mängd 

optik på platsen. I det följande vill kapitlet behandlas vad hjälpmedlen som fågelskådarna tar 

med sig ut gör med skådaren och skådarseendet. Skådarens utrustning kan påverka de 

rumsliga och tidsmässiga förhållandena, liksom minska fågelskådarnas biologiska 

begränsningar (Watson 2010: 114-116). Handkikarna som fågelskådarna bar kring halsen 

förstorar vanligtvis bilden åtta eller tio gånger, medan tubkikarna förstorar bilden upp till 80 

gånger. Handkikaren kan betraktas som ett instrument som ofta används för att ”spana av” ett 

område såsom en horisont eller ett buskage. Tubkikaren, beroende på vilket okular som sätts 

på den, kan användas både för att spana av ett område och för att ”zooma in” så att fåglarna 

kan bli synliga trots ett mycket långt avstånd, för att skådaren ska kunna se små detaljer i 

fågelns dräkt eller dess former. Kikarna kan helt enkelt betraktas som ett slags medier och 

”utsträckningar av människan” som förlänger fågelskådarnas synförmåga (Weimarck 2008: 
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195). Kikarna minskar alltså avståndet mellan skådaren och fågeln. Kamerorna som används 

under fågelskådningen kan både förändra de rumsliga förhållandena, genom att dess objektiv 

förstorar bilden, och de tidsmässiga förhållandena genom att ett ögonblick kan frysas och 

upplevas igen.  

   Bland de nordamerikanska fågelhandböckerna från olika tidsperioder som Spencer 

Schaffner har studerat finns en från 1800-talets slut, då ett fågelintresse som liknar dagens 

började ta form (Schaffner 2011: 27ff).  I den står det att fågelentusiasten bör avnjuta fåglarna 

med teaterkikaren och lämna geväret hemma. Med fördel kunde också den fågelintresserade 

ta med sig en fågelbok, en anteckningsbok och en kamera ut, för att kunna ägna sig åt ett 

fågelstudium (ibid: 24). Den nordamerikanska jakten av fåglar var intensiv vid den här tiden 

bland annat eftersom fåglarnas fjädrar användas för att pryda hattar som var på modet då. 

Även fågelentusiaster som ville studera fåglars lik- och olikheter sköt de icke-igenkännbara 

fåglarna för att med säkerhet kunna identifiera dem. Ända fram till mitten av 1900-talet sköts 

de fåglar som inte kunde artbestämmas i en kikare (Leip 2001: 13). Parallellt med att 

kännedomen om fågelarters förekomst i tid och rum har ökat, genom vetenskapen om fåglar, 

och optiken har förbättrats har emellertid geväret försvunnit ur fågelskådningen (Karnicky 

2004). Över tid har fågelskådaren förändrats när hjälpmedel har lagts till eller dragits ifrån 

aktiviteterna. Fågelskådaren kan på så vis liknas vid en ”cyborg” som består av dels den 

biologiska kroppen och dels av utrustningen, som blir till kroppsliga utsträckningar, som 

ideligen förändras och ”förbättras” i syftet att skåda fåglar (jfr Haraway 1991). I reportaget 

”Skådare då och nu” i medlemstidsskriften Roadrunner som går ut till medlemmarna i 

Club300 gestaltas detta (Aronsson 2006).
 
I artikeln jämförs skådarens utrustning år 1976 med 

utrustningen som en fågelskådare bär år 2006. 

 

Det är inte många detaljer från 1976 års skådarutrustning som klarar dagens krav på 

funktionskläder och flouritlinser
4
. Skillnaden är enorm på i stort sett alla områden, och det är 

tveksamt om det finns anledning att spilla några nostalgitårar över det dåtidens skådare hade att 

tillgå. (ibid.).  

 

Reportaget går att hitta bland artiklar om att räkna fågelsträck för vetenskapliga syften, om att 

lära sig identifiera ugglor och om ”intressanta” fågellokaler. Ingressens första mening lyder: 

”Från skogsnisse till modelejon med de hippaste prylarna”. Uppslagets båda sidor upptas av 

två fotografier av samma man. På den ena bilden bär mannen 1976 års skådarutrustning och 

                                                      
4 Flouritlins är ett typ av glas som används på kikare för att få en högupplöst bild 
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på den andra utrustningen som, enligt artikeln, gestaltar skådaren 30 år senare. På de båda 

bilderna använder mannen samma slags ”grundutrustning”, nämligen hand- och tubkikare 

samt en fågelbok. En kniv, en anteckningsbok och en kompass, som fanns i 1976 års 

utrustning har dock försvunnit år 2006. Det står att kniven användes för att öppna 

konservburkar och att kompassen och anteckningsboken användes för att inventera 

fågelbestånd. Invid bilden står det att kniven inte behövs eftersom skådaren numera äter på 

café och att kompassen såväl som anteckningsboken inte är nödvändiga då skådaren inte 

längre ägnar sig åt inventeringar. 

   Bilderna av skådarna från de olika decennierna bör nog betraktas som ett kuriosainslag i 

tidskriften där upphovsmakarna möjligen har dragit förändringarna till sin spets för att få fram 

ett roande resultat. Påståendena om att fågelskådare numera varken medtar matsäck eller 

inventerar fågelbestånd, överensstämmer inte med mina observationer av fågelskådning och 

informanternas berättelser om sina fågelintressen. Båda aktiviteterna visade sig i själva verket 

vara saker som är viktiga för dem. Att medta matsäck och inta den utomhus är ett sätt för dem 

att maximera tiden ute i ”naturen”.  Kompassen används måhända inte idag, utan kan ha 

ersatts av GPS-funktioner i mobiltelefoner, men en av informanterna, Tobias, berättar likväl 

att han deltar i inventeringar av fågelbestånd. Han bär därför med sig en anteckningsbok för 

att minnas sina observationer.  

    Jag menar att reportaget speglar framförallt tre aspekter av skådningen som även återfinns i 

andra delar av materialet i studien. En sådan aspekt är att redskapen i många hobbys har en 

central roll utöver deras funktion som just ett hjälpmedel (Stattin 2007: 106). Utrustningen 

kan, förutom vad den faktiskt gör med fågelskådarnas kroppar eller deras förmågor att 

upptäcka fåglar, vara en slags identitetsmarkörer som gör att personer både utom och inom 

gruppen kan känna igen dem och också deras ”status” som fågelskådare (Thornton 1996: 

101).
5
 Thorsten Weimarck menar att tekniska ting, redskap och verktyg, kan betraktas som 

medier som förutom sina praktiska ändamål signalerar andra saker till omgivningen, även om 

denna kommunikation kan vara nära sammankopplad med och understödja tingets praktiska 

funktioner (Weimarck 2008: 197). I reportaget står det exempelvis att ett specifikt 

kikarfabrikat har ”[…] förtroendet hos 30-40 procent av C3:s medlemmar” (Aronsson 2006). 

                                                      
5 Under fältarbetet har jag även sett mer explicita identitesmarkeringar på fågelskådarna, exempelvis de 

klistermärken som kan sättas på bilars backspeglar. Vid parkeringsplatsen vid Naturbruksgymnasiet där 

bruntrasten hade observerats hade flera av bilarna dessa orange klistermärken med ett kryss på. Det är 

ett klistermärke som Club300 har tagit fram för sina medlemmar, som kanske gör att fågelskådarna kan 

känna igen varandra på vägarna. Även andra dekaler för föreningar förekommer, liksom tryck på tröjor 

som exempelvis kan markera tillhörigheten i en förening. 
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Populäriteten hos denna kikare har förmodligen att göra med dess faktiska egenskaper som 

optiskt instrument, men en kikare av detta fabrikat, med dess former och färger kommer 

emellertid att ordlöst kommunicera även andra saker till fågelskådarna. Fågelskådarna kan 

exempelvis känna igen varandra och identifiera andra fågelskådares ”kunskapsnivå” utifrån 

deras utrustning. Det menar en kvinna som har svarat på frågelistan ”Om fågelskådning”, som 

skriver att hon identifierar ”de kunniga” skådarna genom att de har en ”mycket bra” 

utrustning (Frågelista: 39404:154).  

   Den andra aspekten som jag menar att reportaget speglar är en slags lekfull polarisering 

mellan det ”vetenskapliga” och det tävlingsbetonade sammanhanget i skådningen. Det visar 

sig bland annat i att det står att ”Skogsnissen” år 1976 var ”tvungen” att inventera fåglar och 

därmed inte bara fick ”ha roligt”. Inventeringen skulle alltså representera det vetenskapliga 

och tråkiga sammanhanget. Club300, som ger ut Roadrunner, beskriver sig själva som en 

intresseförening för fågelskådare som är intresserade av ”[...] att se och få kunskap om 

sällsynta fåglar i Sverige” (Club300 a, 2013-02-11). När föreningen startades krävdes det att 

medlemmarna skulle ha sett minst 300 fågelarter inom Sveriges gränser. Det är en förening 

för dem som av fågelskådare kallas ”kryssare” eller ”artjägare”, som tävlar mot sig själva och 

mot andra om att se så många fågelarter som möjligt och därmed är ute efter de ”sällsynta 

fåglarna”. När informanterna, liksom fågelskådarna som har svarat på frågelistan ”Om 

fågelskådning”, berättar om sina intressen och vilka slags skådare de är positionerar de sig i 

fågelskådarkollektivet genom att jämföra sig med andra typer av fågelskådare. Två 

figurationer som är återkommande är då just samlaren (artjägarna, kryssarna) och den 

professionelle (ornitologerna) som representerar det vetenskapliga sammanhanget.  

   En tredje aspekt som jag tycker att reportaget speglar är hur fågelskådningen faktiskt har 

förändrats och ständigt förändras i och med att hjälpmedel läggs till eller dras ifrån 

praktikerna. I jämförelsen av fågelskådarens utrustning 1976 och 2006 har tre digitala 

tekniker lagts till 2006 års utrustning: en digitalkamera, MP3-spelare och mobiltelefon. En av 

dessa tekniker, med en tillhörande mjukvara, är direkt förknippat till samlarsammanhanget, 

nämligen mobiltelefonen med det tillhörande fågellarm-systemet BMS (Bird message 

service). Utöver kikare, digitala kameror och de varma kläderna märktes just denna teknik 

under fredagsmorgonen i Uppland under väntan på att bruntrasten skulle visa sig i trädgården. 

Vid några tillfällen lät flera av fågelskådarnas mobiltelefoner vid samma tidpunkt. 

Telefonerna togs fram ur jack- och byxfickor och skådarna tittade på telefonernas displayer 

för att se vad lätena signalerade. Det var ett så kallat ”larm” om en fågelart som observerades 

i en annan del av Sverige samtidigt. Genom Club300 kan fågelskådare alltså skaffa en 
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programvara, som kallas C3 BMS, till sina mobiltelefoner (Club300 b, 2013-02-11). När en 

sällsynt fågelart observeras kan en fågelskådare ”larma ut” fyndet så att andra fågelskådare får 

ett meddelande om vilken fågelart det rör sig om, samt var och när den har observerats. 

Genom att använda en sådan teknik kan fågelskådaren lokalisera en fågel i tid och rum, vilket 

förbättrar möjligheterna till att få se och kryssa sällsynta arter.  

   Informanterna som jag har träffat i Sverige använder BMS, även om de inte åker på alla så 

kallade ”drag”, vilka inträffar när en sällsynt fågel har observerats och skådarna omedelbart 

åker för att hinna kryssa fågeln. Anders, som i första hand kallar sig för fågelfotograf istället 

för fågelskådare åker sällan för att kryssa fåglar men berättar att han tycker om att hålla sig 

uppdaterad om ”vad som händer”, det vill säga att han vill ta del av vad andra skådare 

observerar. Tobias berättar att han brukar ha funktionen avstängd då han arbetar, men att han 

inte ”vågar” ha det under de veckor på våren och hösten under fåglarnas flyttningstider då det 

är stor chans att rariteter upptäcks. Det skulle kunna göra att han går miste om att observera 

en viss fågel som andra ser. BMS-funktionen kopplar samman skådare med andra skådare, 

men också med fåglar. Funktionen signalerar också vilka slags fåglar som är 

eftertraktansvärda att observera, vilket jag utvecklar i uppsatsens fjärde kapitel 

”Skådarseenden”.  

   När jag var ute med två av informanterna, Pia och Susanne, i Västmanland hade de med sig 

mobiltelefoner som användas på ett annat sätt utöver BMS-funktionen. I telefonerna lagrade 

Pia och Susanne nämligen ljudfiler av fågelläten. I reportaget i Roadrunner hade 

fågelskådaren en MP3-spelare för detta. Den februaridag då jag följde med dem till en 

fågelmatning som riggats upp ute i skogen för att locka fram skogslevande fåglar, hade de 

med sig nötter som lades fram på en sten. När nötterna inte räckte för att locka fram arterna 

nötkråka och gråspett, som de hade som mål att se, tog Susanne fram sin mobiltelefon och 

letade fram ett ljudspår med nötkråkans läte som spelades upp. Kanske skulle det göra att en 

nötkråka i närheten blev nyfiken och kom fram till platsen. De inspelade ljuden som kan föras 

med som MP3-filer i en mobiltelefon kan således användas dels för att locka fram fåglar, på 

det här sättet, och dels för att identifiera ett fågelläte som inte känns igen. Det försökte en av 

fågelskådarna på Malta göra då hon hörde ett oigenkännligt ljud. Utbudet av läten i hennes 

telefon var dock anpassat efter de vanligaste arterna i Storbritannien, där hon är bosatt, och 

fågellätet fick förbli oidentifierat. Ljudfiler kan sålunda användas för att identifiera läten, 

såsom fågelhandboken kan användas för att tolka synintrycken. För att identifiera läten går 

det också att vända sig till just fågelböcker då det i sådana även finns skriftliga beskrivningar 

av en fågelarts läten. Detta tar jag upp närmare i uppsatsens tredje kapitel ”Översättningar”.  
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 När en skådare spelar upp fågelläten i mobiltelefoner, kommunicerar de nästan med fåglarna. 

Ljuden kan kanske överbrygga det ”mänskliga” hos skådarna, som annars lätt skrämmer iväg 

fåglarna. Fågellätena som spelas upp kan bli ett starkare stimuli för fåglarna än rädslan för 

människan. Både på Malta och i Västmanland talade fågelskådarna om att inspelningar av 

ljud, ska användas med försiktighet. Susanne sa att ”[d]et här får man göra i värsta fall”, innan 

hon spelade upp ljudet. På Malta användes inspelade läten som lockbete av jägarna, och en av 

deltagarna menade att jakten är mindre etisk då än om fågeln bara ”råkade” passera jägaren. 

En annan deltagare sade då att det kan vara oetiskt även i fågelskådning. Uppspelningar av 

fågelljud kan nämligen leda till att fågeln störs och kan lämna området eller reviret, speciellt 

under häckningstider, menade hon. Utrustningen kan alltså påverka den faktiska relationen 

som fågelskådaren har till fågeln, och i samtalen med informanterna kom det upp 

föreställningar om hur en skådare bör bete sig när de skådar fåglar. Under skådningen tittar 

skådarna nämligen inte bara in i fåglarnas livssfärer, utan befinner sig i dem. När bruntrasten 

sågs i trädgården i Upplands-Bro pratade både Tobias, Anders och personerna på platsen om 

att staketet runt trädgården var en ”naturlig barriär” mellan fågelskådarna och fågeln. Ingen 

kunde då gå för nära och skrämma iväg fågeln. Tobias menar att fågelfotografer, speciellt vid 

situationer när en sällsynt fågel observeras, kan skrämma iväg fåglarna, då de går för nära för 

att lyckas fotografera fågeln bra. Anders som nästan uteslutande fotograferar fåglar tycker 

dock att situationen kan vara den motsatta eftersom fotografen behöver tid för att få till bra 

bilder och därmed måste lära sig just att inte skrämma fågeln. Han menar att ”kryssare” bara 

behöver se fågeln en kort stund för att kunna räkna observationen som ett kryss, och att de 

därmed till och med kan försöka skrämma upp fåglar för att få se dem.  

   Hjälpmedlen som har varit närvarande i Uppland, Västmanland och under fågelskyddslägret 

på Malta är sammanfattningsvis: kikare, stativ, kameror, fågelhandböcker, anteckningsböcker 

och mobiltelefoner. Dessa hjälpmedel ökar informanternas chanser till att upptäcka fåglar, 

urskilja dem från andra fåglar och identifiera dem. Dessa hjälpmedel betraktar jag som aktiva 

medgörare av skeendena i skådningen (jfr Law 1993: 10). Utrustningens agens ligger i att de 

kan påverka händelseförloppen på ett påtagligt sätt, exempelvis kikaren som förstorade bilden 

så att vi kunde se att det var en strömstare som flög över en sjö i Västmanland eller att det var 

en eleonorafalk som kom flygandes på långt avstånd på Malta (jfr Jönsson 2005). 

Fågelhandböckerna som var med vid alla observationer kan vara till hjälp i identifieringen av 

fågeln som antingen syns i kikaren eller har fångats på bild. I anteckningsböckerna skrevs 

fynden av fåglar ned både i Västmanland och på Malta, så att vi skulle minnas dem.  

Informanterna har berättat att kamerorna kunde fånga detaljer som den biologiska 
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synförmågan inte hann uppfatta eller ögonblicksbilder som annars kanske skulle falla i 

glömska. Aktörerna i fågelskådningen byts ut helt eller modifieras, som reportaget i 

Roadrunner visar. Hjälpmedlen i sig, kikaren eller fågelhandboken, kan nog framstå som 

avgränsade enheter (jfr Law 1993: 102). I själva verket kan de betraktas som aktörer-nätverk 

som har en rad olika beståndsdelar. Både 1976 och 2006, liksom i slutet av 1800-talet 

använde fågelskådare kikare. Kikarens beståndsdelar har dock bytts ut många gånger. De har 

fått andra slags glas, med andra slags slipningar som förbättrar möjligheterna till att se fågeln, 

men också hur fågeln kan betraktas. När kikarna har satts ihop ger dess nya beståndsdelar 

förmodligen andra ”effekter” än vad de tidigare beståndsdelarna gjorde (ibid). På ett liknande 

sätt tror jag att effekterna av relationerna som fågelskådarna etablerar till andra aktörer, och 

som i exemplen ovan till olika hjälpmedel, formar deras sätt att vara utomhus och erfara 

fåglar. Om en fågelskådare har sitt fokus inställt på att se sällsynta arter, kan det exempelvis 

vara viktigare att skaffa och använda BMS än att bära med sig en kompass.  

    Det handlar emellertid inte bara om att äga kompassen, kikaren, eller fågelboken utan om 

att lära sig hur de bäst används och att lära sig dess innehåll, som kan kombineras med 

erfarenheterna av fåglar i fält, vilket jag vill ta upp i de kommande kapitlen. Schaffner, som 

kallar den samtida fågelskådningen för ”technobirding” i och med alla elektroniska tekniker 

som inlemmas i aktiviteterna, menar att det inte är otänkbart att det inom en nära framtid 

kommer finnas en kikare som gör identifieringen av fågeln åt fågelskådaren, då det i nuläget 

finns en liknande teknik för att identifiera växters blad (ibid: 123).
6
 I det fallet skulle 

praktikerna som behandlas härnäst, det vill säga artbestämningen, som är helt central i 

fågelskådning, bli fullkomligt annorlunda.  

 

 

                                                      
6 Birding är en förkortad version av den engelska termen för fågelskådningen – birdwatching. Vilket liknar 

det svenska förkortningen ”skådning” i stället för fågelskådning.   
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3. Översättningar 

3.1 Artbestämning 

 

Pia som jag följde med en dag till Västmanland, berättade att hon alltid hade hållit på med 

sport utomhus då hon för drygt tio år sedan ådrog sig en skada som gjorde att hon inte kunde 

röra sig som tidigare. Under samma period, när hon vistades ute på ett mer stillsamt sätt 

började hon lägga märke till fåglarna omkring sig. I början, kände hon förvisso till vad 

fågelskådning var, men tänkte inte att hon höll på att bli en fågelskådare själv. Hon ville 

främst ta reda på vad det var hon såg och hörde när hon var ute i naturen. Efterhand, menar 

hon att hon har blivit fågelskådare och idag är det inte bara att skåda fåglar som är viktigt 

utan även de sociala relationerna som finns omkring dessa utomhusaktiviteter. Hon och 

Susanne träffas nämligen regelbundet, och båda deltar aktivt i bland annat en 

fågelskådarförening för kvinnor. Susannes fågelintresse började på ett liknande sätt då hon 

också hade börjat lägga märke till fåglarna omkring sig, men inte kände till deras namn. Hon 

sökte sig till studiecirklar kring fågelskådning och fastnade där för skådandet.  

   Gary Allan Fine som har studerat svampentusiaster i USA, ett intresse som har många 

likheter med fågelskådning, menar att hur ”naturlig” naturen än må te sig så är de mänskliga 

sinnena totalt socialiserade (Fine 1998: 248). Med det menar han att naturliga objekt och 

processer förvisso existerar, men att de måste tolkas för att bli förståeliga för människor. Den 

här tolkningsprocessen, då naturliga objekt blir förståeliga, menar jag är en typ av 

översättning (jfr Latour 1998: 45). Översättningen i fågelskådningen handlar om att 

artbestämma fågeln och att fågeln, i och med översättningen, kommer delges en viss 

betydelse. De fjädertäckta flygande varelsernas ljud och uppenbarelser fångade Pia och 

Susannes uppmärksamhet. De ville veta ”vad det var” de såg och hörde, men saknade 

emellertid ”information” om syn- och ljudintrycken för att kunna artbestämma fåglarna. 

Artbestämningen handlar om att sätta namn på en fågelkropp med speciella fysiska attribut, 

storlek, beteenden och läten.  

   Ett sätt att artbestämma en fågel är att tolka deras läten. Tobias som idag är 31 år började 

intressera sig för fåglar som barn, bland annat genom sin morfars vän som var fågelfotograf. 

Hans fågelintresse ökade under en tid då han menar att han var ”faktaslukande”. När han var 

mellan tio och tolv år fick han en cd-skiva med fågelläten som han lyssnade på upprepade 

gånger för att träna in fågelarternas läten. På varje spår av skivan representerades en fågelart. 
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Dessa ljud var dock endast av fåglarnas sång och inte andra läten, såsom lockläten.
7
 Ett tydligt 

minne, berättar han, är att han fick höra att det gick att beställa kassettband med inspelade 

lockläten. Tobias menar att det var ”revolutionerande” för honom, då han med kassettbandets 

innehåll kunde urskilja ljud som han hade hört många gånger men inte visste vilken art som 

de kom ifrån.   

  

Jag fick nys om att nu fanns det lite såhär elitprylar, att man kunde beställa lockljudskassetter av 

[en man] i Värmland. Så jag skrev något brev till honom och beställde de där två kassetterna. 

Och då fick man ju lära sig lockläten. Jag kommer ihåg - det kan jag faktiskt minnas - när jag 

lyssnade på de där kassetterna första gången och liksom greppade att ’det är alltså det där som är 

rödvingetrast och det där som är taltrast’. Jag hade ju hört de där lätena men kanske inte greppat 

vilken art som är vilken.  

 

Genom kassetterna med lockläten kunde Tobias alltså identifiera, artbestämma, ljud som 

tidigare var okända för honom. Kanske visste han att ljudet kom från ”familjen” trastfåglar, 

men han kunde inte säga vilken art av trast som det rörde sig om. När han kom i kontakt med 

kassettbandet, och dess innehåll kunde han översätta ljuden på ett nytt sätt. Översättning kan å 

ena sidan syfta på att kassetten kommer att formas efter aktörens projekt som i Tobias fall 

rörde sig om att artbestämma fåglar (Latour 1998: 45; Law 1993: 40). Å andra sidan syftar det 

till att även aktören själv påverkas i och med den processen. Jag menar att Tobias aktörskap 

påverkades, genom att han kunde koppla ljuden antingen till en rödvingetrast eller till en 

taltrast efter att ha tillägnat sig kassettens innehåll. Då förändrades hans sätt att erfara 

omgivningen utomhus. Det som tidigare var oigenkännliga läten för honom, och som kanske 

endast är en ljudkuliss för andra, fick nya innebörder då han kunde tolka ljudet och koppla det 

till en fågelart. Fågeln påverkas inte nödvändigtvis av översättningen men hur den blir 

begriplig och framträder för människan formas i denna process (Fine 1998: 61).  

   Skivan och kassetten, och framför allt Tobias relation till dem, det vill säga hur han tränade 

in deras innehåll, gjorde något med honom. Kassetten kan i sig, liksom kikaren, ses som ett 

aktör-nätverk beståendes av olika beståndsdelar och med en stor rad andra aktörer bakom sig: 

fåglarna som sjöng, personen som spelade in deras läten, utrustningen som lätena spelades in 

med, kassettens alla delar och material. Ljudet översattes också av dess upphovsmakare i och 

med att de olika lätena kopplas till namnet på en viss art i text på kassettens baksida eller i en 

medföljande skriftlig beskrivning. Bakom denna översättning finns vetenskapen om fåglar, 

                                                      
7 Lockläte kallas de läten som fåglar gör, ofta när de flyger, för att hålla samman gruppen.    
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ornitologin (Watson 2010). Ornitologin, kan betraktas som ett slags ”centrum för 

översättning”, en mäktig aktör som har en stor mängd samstämmiga aktörer bakom sig och 

kan ordna händelser på avstånd (Law 1993: 104). Ornitologin formar således skådarseendet 

genom att syn- eller ljudintrycken och informationen om omgivningen förstås utifrån dess 

tolkningsram.  

   Ornitologins ordnande återfinns bland annat i fågelhandböcker och i artiklar om 

identifiering av fågelfamiljer, arter och raser. När Fine undersöker svampsamlare menar han 

att identifikationsböckerna för svampar innehåller ”metaforiska” återgivningar av det 

naturliga objektets egenskaper (Fine 1998: 61). Även om texten i fågelboken ”Fågelguiden”, 

som är den bok som dykt upp under fältarbetet både i brittisk och svensk version, till största 

del bygger på att beskriva fåglarna genom jämförelser med andra fåglar och med en 

terminologi som bygger på fågelns anatomi, går det också att hitta metaforiska beskrivningar 

av fåglar (Svensson et al. 2009). Om strömstaren, som var en av arterna som Pia och Susanne 

ville se i Västmanland, står det bland annat att den har ”en vit haklapp” och att den ”[...] niger 

ofta ideligen när den sitter [...]” (ibid: 272). Målet med svampböckerna, menar Fine, är att ge 

”objektiv” information om objekten, alltså svampar (Fine 1998: 61). På samma sätt ska 

fågelhandböcker ge information om fåglar så att de kan artbestämmas. Både fågelhandboken 

och cd-skivan ses som aktörer som bidrar till skådarnas ordnande av omgivningen och vad de 

kommer att se och välja att titta efter när de obseverar en fågel (jfr Law & Lynch 1988: 298).  

   Då artbestämningen äger rum kopplas fågelkropparna ihop med beskrivningarna av fåglar, 

men också av tidigare erfarenheter av liknande fågelkroppar (jfr Fine 1998: 62). 

Fågelskådarna tar del av ”läran om fåglar”, genom böcker, bilder eller genom andra 

fågelskådare och genom att de vid upprepade tillfällen vistas i fåglarnas livsmiljöer där de kan 

koppla samman kunskapen om fåglar med fågelkropparna. Skådning är på så vis en slags 

”sinnesträning”, där kunskapen inte bara handlar om att veta saker om fåglarna utan också om 

att kunna identifiera dem i fält (jfr Watson 2010: 225ff). Tobias berättade att han ”nötte in” 

fågellätena för att minnas dem när han skulle ge sig ut och skåda. 

 

Jag lämnar ju inget åt slumpen. Utan jag lyssnar verkligen in mig på lätena. Och det har ju 

många gånger också varit en anledning till att man har hittat något ovanligt för att man 

identifierar dem på lätet innan man ens har sett dem.  

  

Teknikerna såsom inspelningsutrustningen, lagringsmedium som cd-skivor, kassettband och 

mp3-filer gör det möjligt för fågelskådarna att bli artbestämmare som kan identifiera ljud som 
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de flesta andra människor inte kan. I lärandeprocessen för att lyckas känna igen olika 

fågelarter, deras läten, beteenden och utseende tar alltså skådarna hjälp av utrustningen. 

Hjälpmedlen verkar i översättningen på olika sätt, en del bistår med en tolkning av 

sinnesintrycken, såsom böcker, bilder eller inspelade läten av fåglar medan andra bidrar till att 

kunna se fågeln såsom kikare eller kameror. Relationen mellan skådaren och utrustningen 

bygger på att skådaren ska kunna bemästra utrustningens funktioner och innehåll. Tobias 

nötte in fågellätena och menar att det alltid ligger framme en fågelhandbok eller artikel som 

rör identifikation av fåglar hemma hos honom, för att han ytterligare ska ”lära sig” fåglar. Ett 

annat sätt att träna in kunskapen om fåglar är att föra anteckningar över fynd, vilket nästa 

kapitel handlar om.        

3.2 Fågelstudier 

 

Knappast någon annan vetenskapsgren har ett sådant behov av och sådana förutsättningar för ett 

gott samarbete mellan amatörer och fackmän som just ornitologin. Varje person som känner igen 

de fåglar han ser omkring sig eller de fågelröster 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 SOF som en egen 

förening i Vår fågelvärd 1945). 

 

När Sveriges ornitologiska förening, den största föreningen för fågelintresserade personer i 

Sverige, blev en egen förening och inte längre tillhörde Svenska Naturskyddsföreningen, 

betonades i medlemstidningens första nummer potentialen för samarbete mellan så kallade 

”fackmän” och ”amatörer” i ornitologin. Fågelstudiet, erbjuder förenande av forskning och 

nöje, står det, och i denna förening kan ”naturens hemligheter” avlockas. Ett sätt att lära sig 

att känna igen fåglarna och att nöta in kunskap är att lagra och strukturera observationerna i 

minnesanteckningar. Många skådare skriver ner sina observationer, dels för att föra listor och 

för att veta vilka arter de har kryssat, och dels för att föra anteckningar om vilken art som ses 

vid en viss tidpunkt och plats, och vid ett visst väder. Innehållet i minnesanteckningar kan 

sedan föras över till internetsidor där fynden rapporteras till en databas, där de också blir 

synliga för andra användare. Det kan ses som ett uttryck för en slags vetenskapliggörande av 

det egna lärandet, samtidigt som det är en aktivitet knuten till ”citizen science” där fynden 

faktiskt används i forskningssyfte (Watson 2010: 154; Stattin 2007: 106). Tobias berättar att 
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han brukar anteckna ”allt han ser” när han är ute och skådar, och syftar på alla fågelarter och 

mängden av dem. När han sedan kommer hem från att ha varit ute och skådat rapporterar han 

de fåglar som han har observerat under dagen på internetsidan Artportalen (Artportalen 2013-

02-13). Tobias berättar följande om varför han skriver ner och rapporterar sina observationer: 

  

Studerar man naturen och har någon form av intresse av att ta lärdom och inte bara studera för 

stunden, då vill man på något sätt behålla det och då är anteckningar en naturlig del. Det går inte 

att minnas vad jag såg på en exkursion för två helger sedan, annat än det mest exklusiva eller 

någon speciell upplevelse. I det stora hela måste man anteckna för att ha någonting kvar.  

 

För Tobias innebär skådningen ett studium av ”naturen”. Han antecknar för att minnas och 

lära sig av det han har erfarit. Genom anteckningarna menar han att det går att förstå 

sammanhang i framtiden. Han menar att han exempelvis kan förstå en arts förekomst på en 

viss plats, vid en viss tidpunkt på året och väderlek om tittar tillbaka på sina anteckningar i 

framtiden.    

 

Jag antecknar för att få en kontext liksom, om hur det såg ut den dagen. Det säger väldigt 

mycket och kan förklara väldigt mycket. [...] Man tänker på alla arter på något sätt. Man blir mer 

alert, mer fokuserad. Det känns som att man driver sig själv framåt. 

 

Tobias antecknar för att driva sig själv framåt och bli mer fokuserad när han är ute. Han gör 

det också som en ”inventeringsinsats” eftersom han rapporterar fynden i Artportalen. 

Artportalen, som är en internetdatabas, vilken drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet och 

fynden av fåglar som rapporteras där ingår i den nationella statistiken om fågelarters 

förekomst i tid och rum.  Fågelskådarna själva är som en slags inskriptionsinstrument som 

översätter fynden av fågelarter, på en viss plats och tidpunkt, till statistik för att bidra till 

vetenskapen, om fåglar (Latour & Woolgar 1986). På Malta blev det uppenbart när vi räknade 

antal fågelarter och antal individer av varje art vid varje plats som vi besökte. Varje team hade 

en stencil med färdiga fält att fylla i. Det handlade om att fylla i plats, tidpunkt, väder och 

vind, de olika fågelarterna och deras antal samt deras beteenden (vad de gjorde på platsen) 

och i vilken riktning de var på väg åt. Där hängde anteckningarna samman med att samla in 

data som användes i BirdLife Maltas naturskyddsarbete men som också bidrog till vetandet 

om migrationsströmmarna över Malta. Även om omständigheterna kring att anteckningarna 

togs, kunde uppfattas som problematiska i och med jakten, märkte jag att många av deltagarna 

roades av att föra anteckningar, och skrev vid sidan av de ”officiella blanketterna” även själva 
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upp observationerna av olika fågelarter. Att systematisera sina syn- och ljudintryck genom 

anteckningar på det sättet bidrog till ett fokuserat sätt att vara i omgivningen.   

   När en fågel rapporteras i Artportalen kontrolleras rapporten av den så kallade 

Raritetskommittén (RK) som inrättats av Sveriges Ornitologiska förenings 

(Raritetskommittén 2013-02-11). Vanligt förekommande fågelarter för tidpunkten på året och 

för platsen kontrolleras inte av RK. Om det däremot är en sällsynt fågelart för platsen eller 

tidpunkten måste fågelskådaren bevisa att det verkligen är den påtalade arten som har 

observerats. Raritetskommittén godkänner alternativt avslår observationer av ”ovanliga” 

fågelarter. För att få en observation godkänd och inräknad i RK:s statistik måste en utförlig 

beskrivning av fågeln göras om inte tydliga bildbevis finns. Beskrivningen av fågeln måste då 

motsvara den angivna artens attribut, såsom beskrivningarna av arten i en fågelbok (Fine 

1998: 61). Det handlar om att ingående beskriva hur fågeln såg ut och hur den skiljer sig mot 

andra liknande fågelarter. Beskrivning bedöms av Raritetskommitténs ledamöter som är 

fågelskådare med ”professionell status” (Corell 2009: 45). RK kan därmed betraktas som en 

stark aktör och som ordnar händelser på avstånd, likt ornitologin eller rentutav som en del av 

den, som upprätthåller tolkningsramen så att inte översättningarna hamnar utanför den. RK:s 

tolkningar av fynden blir den officiella och autentiska versionen, även om det kan ske en 

kamp om huruvida de har rätt att döma bort en observation eller inte (ibid.). Innan det blev 

vanligare med digitalfoto och de digitala tjänsterna, som gör att många samtidigt och snabbt 

får reda på om en raritet har setts, bedömdes ett fynd utifrån hur trovärdig och erfaren 

fågelskådaren ansågs vara (ibid.). Ännu tidigare i fågelskådningens historia räknades inte 

beskrivningar av fåglar utan då var fågeln tvungen att skjutas för att bli ett fynd (Leip 2001: 

13). I och med det stora bildflödet av fåglar på internet idag döms emellertid många fynd 

”bort” på internet redan innan de når RK. Intåget av den digitala kamerans, datorn och 

internets infrastruktur i fågelskådningens aktör-nätverk har alltså förändrat relationerna och 

RK:s maktposition.  

   När en fågelskådare använder Artportalen är det inte bara de egna observationerna som de 

kan ta del av utan även vad andra har sett vilket ytterligare kan vara ett sätt att lära sig och 

förstå fåglarnas förekomst i tid och rum. Då fågelskådarna ser de andra skådarnas fynd kan de 

bidra till var de väljer att förlägga sina fågelskådarturer, liksom fågellarmet BMS kan göra. 

Utöver att bidra med sina fynd för forskning kan rapporteringen av fynd ha andra syften. Att 

rapportera sina fynd, kan vara ett sätt att positionera sig i fågelskådarkollektivet, vilket blir 

tydligt när både Tobias och Anders berättar att de tycker att det är kul att dela med sig av vad 

de har sett. Artportalen är ett socialt forum och en bilddatabas där det går att kommentera på 
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varandras bilder. Denna kommunikation mellan skådarna rör exempelvis att art-, ålders- eller 

könsbestämma en fågel, vilket jag återkommer till i kapitlet ”Bildseenden”. Att anteckna 

överlag är en metod för att lära sig att förstå fåglarna och naturen, och varför en fågelart 

uppehåller sig på en viss plats vid ett särskilt tillfälle och beter sig på det sätt som de gör. 

Nedtecknandet av en observation, vare sig om det sker på en publik internetsajt eller i en så 

kallad ”obsbok” som hamnar i den egna bokhyllan, menar jag, formar fågelskådarens 

förståelse för hur saker och ting hänger samman, som i sin tur bidrar till att deras seende 

formas. Det bidrar också till hur de tittar på fåglarna som behandlas i nästa kapitel.   
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4. Skådarseenden 

4.1 Taxonomiskt fokus 

 

Vid naturbruksgymnasiet hade ännu inte bruntrasten observerats när jag hade befunnit mig på 

platsen i omkring en timme. Folksamlingen stod fortfarande och spanade in mot buskarna i 

trädgården. Fågelskådare lämnade platsen och andra tillkom. Plötsligt gick det ett sus genom 

folksamlingen. Rösterna höjdes och några pekade mot samma riktning på himlen. Handkikare 

riktades mot en flygande fågel som flög in mot området där bruntrasten hade hållit till de 

tidigare dagarna och landade i ett intilliggande träd. Falskt alarm. Det var en fågel av en 

annan sort, en björktrast som är en ”släkting” till bruntrasten, men dock en vanligt 

förekommande fågelart i Sverige. Ljudnivån dämpades. Bruntrasten upptäcktes aldrig på i 

Upplands-Bro igen.   

   I det här stycket handlar det om hur fågeln blir meningsfull för fågelskådaren utifrån dess 

förekomst i tid och rum. Likt Spencer Schaffner beskrivning av kikarseendet, menar jag att 

skådarseendet är ett taxonomiskt fokuserat sätt att erfara och tänka kring fåglar och andra 

delar av den ”naturliga världen” (Schaffner 2011: 3). När fågelskådarna lär sig att sätta namn 

på de olika fåglarna som de ser och hör bygger tolkningsramen på den del av biologins 

systematik, taxonomin, som är ”vetenskapen om organismernas klassificering” 

(Nationalencyklopedin b, 2013-02-11). Taxonomin erbjuder beskrivningar av organismer, 

namngivning av dem, deras släktskap och utbredning. Det är den som bland annat 

fågelböcker, programvaran BMS och Artportalen bygger på. När Tobias samlar sina 

observationer och rapporterar dem för att ”förstå” sammanhanget, är det utifrån det 

taxonomiska sättet att se och tänka om landskapet och fåglarna som råder. I och med 

skådarseendet ska alltså fågelskådarna dels känna igen vilken fågelart som siktas i kikaren och 

dels förstå artens förekomst på platsen vid den aktuella tidpunkten. Bruntrastens närvaro vid 

Upplands Bro var ovanlig för platsen och anledningen till att en stor grupp skådare hade 

samlats där, medan björktrastens närvaro inte drog till sig vidare uppmärksamhet.  

   När jag åkte med Pia och Susanne till Västmanland i februari hade vi tre ”målarter” för 

dagen: nötkråka, strömstare och gråspett. Om vi skulle få se arterna vore det ”årskryss”, det 

vill säga första gången arten noterades av dem för det aktuella året. Vi besökte således först 

fågelmataren ute i skogen för att öka möjligheterna att observera de skogslevande arterna 

nötkråka och gråspett. Sannolikheten för att vi skulle befinna oss på samma plats som fåglarna 
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skulle bli större i och med fågelmataren. Vi fick dock inte se någon av de två fågelarterna men 

däremot höra en nötkråka på håll. Pia och Susanne trodde att det kunde bero på att vädret 

hade blivit mildare och att fåglarna därmed kunde hitta föda på annat håll än vid 

fågelmataren. Till skådarseendet hör alltså även att kunna tolka landskapet, väder och klimat 

för att förstå fåglarnas förekomst (Watson 2010: 97ff). På så vis finns det en rad olika aktörer 

i omgivningen som ingår i de kedjor av relationer som gör det möjligt eller ej för människan 

att befinna sig på samma plats som fågeln (ibid: 178). Under dagen i Västmanland letade vi 

aktivt efter de tre arterna som kunde tänkas hålla till i de besökta miljöerna med egenskaper 

som fågelarterna trivs i och när vi åkte till en plats med strömmande vatten, fick vi under ett 

kort ögonblick se en strömstare flyga lågt över vattnet.  

   På Malta handlade fågelskådarnas närvaro om att de ville ”hjälpa” fåglarna att passera ön 

oskadda. En fågelskådare motiverade syftet med sin Malta-vistelse med att han med sin 

närvaro ”kunde ge något tillbaka” till fåglarna som har givit honom så mycket glädje genom 

åren. Under lägret när vi åkte ut till olika delar av ön Malta skulle en erfaren fågelskådare 

vara med i varje grupp. Fågelskådarens ”expertis” skulle användas för att identifiera 

fågelarterna som observerades så att data kunde samlas in. Det var viktigt att veta vilka arter 

som blev skjutna då det endast var två arter, vaktel och turturduva, som fick jagas. Under 

genomgångarna varje dag efter lunch, då förmiddagen hade spenderats utomhus, fick en 

person ur varje grupp berätta hur dagen hade varit. Representanten för gruppen fick då 

redogöra för incidenter med jägare, antal hörda skott, antal sedda fåglar och fågelarter. De 

allra vanligaste arterna gavs inte så stort utrymme, men om någon ovanlig art hade 

observerats märktes det i gruppen. Det skedde exempelvis då gruppen jag hade varit ute med 

observerade en eleonorafalk på långt håll, och en deltagare ur gruppen berättade under 

samlingen på eftermiddagen.  

   De informella samtalen vid frukostborden på Malta eller ute i fält kom ofta att handla om 

fåglarna, där de sällsynta återgavs. ”Hur var din morgon?” var en vanlig fråga. Svaren rörde 

de sedda fågelarterna, antal fåglar, vädret, hur många jägare vi hade sett och skott vi hade 

räknat. På många sett påminde samtalen med fågelskådarna på där de med fågelskådarna i 

Sverige förutom att det också handlade om antal skjutna fåglar. I Gary Alan Fines studie av 

svampentusiaster använder han termen ”talking wild” (Fine 1998: 138 ff). Att förstå naturen, 

menar Fine, är att kunna tala om den. Fågelskådare översätter sina erfarenheter i ”naturen” till 

narrativ och delar dem med andra, på ett sätt som jag tror både bidrar till skådarseendet och 

formas av det på samma gång, för att göras meningsfullt. Arten, tiden, platsen och antal 
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individer av arten står i fokus i dessa berättelser. Det kan handla om att återge en 

fågelskådartur, eller återge ett lyckosamt ”kryss” eller ett som uteblev.  

   En fågelskådare som svarat i frågelistan menar att han kan känna igen andra fågelskådare 

och deras ”kunskapsnivå” genom deras sätt att tala om vad de ser eller har sett. Utifrån de 

arter som fågelskådaren som han möter ”räknar upp” när de samtalar med varandra, kan han 

bilda sig en uppfattning om hur ”rutinerad och kunnig personen är” (Frågelista 39404:132). 

 

[…] om man är luttrad så vet man vad som är intressant och creddigt att ha sett; sånt som kan 

vara intressant vid den tiden på året, tidiga fynd, etc. Den som är mer oerfaren röjer ofta sin 

okunskap genom att räkna upp vanliga fåglar, för låga antal av arter som man vet det finns 

många fler av, etc. (ibid.) 

 

  Fåglarna får alltså olika meningar beroende på var de befinner sig, när och hur stor mängd 

det är av andra fåglar som liknar dem (jfr Karnicky 2004; Schaffner 2011; Watson 2010). 

Tobias berättade att kassetten med lockläten, som han kom över som barn, samt inövandet av 

kassettens innehåll gjorde att han kunde ”filtrera fram udda läten” som därmed kunde vara 

”udda” fågelarter för platsen eller tidpunkten på året. Detta sätt att tänka om och vara i 

landskapen är fokuserat på att upptäcka och urskilja det sällsynta för platsen och tidpunkten. 

John, som bor och skådar i England berättar att han främst tar sig ut och skådar för att hitta 

just något ”ovanligt”, för att hitta en fågel på en ovanlig plats eller en fågel som beter sig på 

ett ”konstigt” sätt. En del fåglar märks således, mer än andra, medan några inte ”syns” alls i 

skådarseendet. Det gällde exempelvis tamduvorna som det fanns många av på Malta eller den 

fågel som jag en morgon såg bakom ett fönster i något som verkade vara ett hönseri. Till 

tamduvorna och hönsen är andra meningar och berättelser knutna än till de ”vilda” 

migrerande fåglarna (se Haraway 2008: 266). Likaså knyts olika meningar till bruntrasten 

respektive björktrasten i Uppland. De vilda fåglarna betraktas utifrån en taxonomisk 

tolkningsmall där individer av ”ovanliga” fågelarter märks mer trots att deras närvaro kan 

tolkas som en avvikelse från just läran om fåglars utbredning, deras förekomst i tid och rum. I 

det följande avsnitt avser jag att diskutera hur fågelskådare tittar på fåglar, som karaktäriseras 

av att de ska kunna överblicka ett område och samtidigt studera fåglarnas detaljer för att skilja 

dem åt och art-, ålders- och könsbestämma dem.  
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4.2 Översikts- och detaljseende 

 

När fågelskådarna har talat om vad som är viktiga egenskaper hos en fågelskådare har de, vid 

sidan av att ha fördjupade detaljkunskaper om fåglar, nämnt andra slags egenskaper. 

Egenskaperna berör fågelskådarnas sinnesorgan. Synen och hörseln bör vara god, men också 

egenskaper såsom tålmodighet och uthållighet har framhållits. Fågelskådarna har lyft fram att 

de vill ha förmågan att kunna överblicka alla fåglar på en plats samtidigt som de ska kunna 

uppfatta detaljer. De ska kunna upptäcka när det prasslar till i en buske och identifiera en 

flygande prick på himlen. De ska kunna göra det som en del fågelskådare kallar ”jizz”. 

Begreppet kan beskrivas som en mönsterigenkänning och en bedömning av helhetsintrycket 

av fågelns form och rörelser vid en artbestämning (Lerner & Tunón 2012: 73-79).  

   Mediehistorikern Anders Ekström använder begreppet iakttagelseträning om ett 

sammanhang, som emellertid ligger långt ifrån fågelskådning, nämligen då han skriver om 

Stockholmsutställningen år 1897 (Ekström 2010: 280). Han menar att utställningen 

introducerade ett vertikalt perspektiv som bland annat märktes i att möjligheten att ta en tur i 

luftballong som blev ett slags översiktsmedium. Att betrakta något ovanifrån, vertikalt, var 

vid tiden nytt liksom att titta på ovanifrån tagna bilder. Att 2010-talets fågelskådare tittar i 

kikare kan inte jämföras med luftballongfärder, men däremot menar jag att användningen av 

kikare och kameror också handlar om en slags ”iakttagelseträning”. När en fågelskådare som 

svarat på frågelistan ”Om fågelskådning” återger ett minnesvärt fågelskådarminne skriver hon 

om första gången hon tittade i en tubkikare. 

 

Första gången jag tittade i en riktig tubkikare - det var en aha-upplevelse! Plötsligt kunde jag se 

även skygga fåglar ordentligt, så att det gick att se vilken sort det var, och vad de hade för sig, 

det fick mitt fågelintresse att öka markant. (Frågelistsvar 39404:4) 

 

När fågelskådaren tittar i kikaren förändras de rumsliga relationerna och hon ser landskapet 

och fåglarna på ett annat sätt. Kikaren förlänger hennes synförmåga och förmågan att uppfatta 

detaljer. Den förser henne också med nytt perspektiv på omgivningen. På så vis kan kikaren 

betraktas som ett medium. Det handlar emellertid inte bara om att titta i kikaren passivt och 

vänta på att fåglarna flyger in i kikarbilden utan fågelskådaren ska kunna överblicka fåglarna 

på platsen och rikta kikaren mot det intressanta i omgivningen. Det handlar om att kunna 

hantera utrustningen, att kombinera tittande i kikaren med att använda ögonen och pendla 

mellan tub- och handkikare och kanske handkikare och kamera. Iakttagelseträningen går ut på 
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att fågelskådaren ska lära sig att orientera sig i landskapen med blicken och hörseln. Det kan 

handla om att låta fåglarnas läten styra åt vilket håll som kikaren riktas samt att kunna 

bedöma hur snabbt en fågel flyger för att kunna få in den i tubkikaren.  

   Avbildningar av fåglar i fotografier och i fågelböcker, kan ge en insikt om hur det kommer 

se ut att titta i kikaren då avbildningarna av fåglar i dessa har samma korta skärpedjup som 

kikarbilden (Schaffner 2011: 125 ff). I och med att fågeln är skarp går det lättare att urskilja 

detaljer i dess teckning och fjäderdräkt, som fågelböckerna i sin tur instruerar om hur de bör 

tolkas och iakttas. Iakttagelseträningen berör också att dels kunna upptäcka fåglar aktivt och 

förstå dess förekomst på platsen vid den aktuella tidpunkten, och dels att kunna tolka detaljer i 

fågelns utseende och beteende.   

   När den rara bruntrasten observerades i Uppland åkte Tobias för att titta på den två gånger 

för att få se den ordentligt. Första dagen ville han dock inte räkna den som ”ett kryss”. Han 

kunde alltså inte lägga till fågeln sin lista över av alla fågelarter som han har sett i Sverige. 

När han såg den vid det första tillfället såg han den inte på ett, enligt honom, tillfredsställande 

sätt. ”Jag såg att det var rätt fågel, jag såg detaljerna, men det räckte inte till för ett kryss för 

min del”, berättar han. Tobias tror att olika fågelskådare har olika kriterier för att bli nöjd med 

en observation och ”räkna den” som ett kryss. Han ville se bruntrasten ”ordentligt” så att alla 

karaktärer hos fågeln som ”art” blev tydliga. För honom är det viktigt för att han ska kunna 

lära sig något om arten. En del fågelskådare nöjer sig med att se fågeln en kort stund, medan 

andra stannar länge och studerar alla dess detaljer. Det kan handla om små detaljer i fågelns 

dräkt för att fastställa fågelns ålder eller kanske var den kommer ifrån, då fåglar av samma art 

kan delas upp i olika raser. 

   En autentisk observation för en fågelskådare behöver inte vara autentisk för en annan även 

om den taxonomiska tolkningsramen ligger till grunden för det artfokuserade detaljseendet. 

Autenticitet kan handla om att knyta riktighet, sanning och känslor till ett fenomen eller sak, 

liksom en ”nyckel” för att förstå fenomenet eller saken ifråga och tillskriva dem mening 

(Rontröm 2005: 4). Föreställningar om autentiska observationer i fågelskådning kan skapa 

sätt som fåglar borde observeras eller avbildas på. Många fågelskådare vittnar om att 

fältbestämningarna har blivit mer detaljfokuserade över tid, allteftersom ny ”kunskap” har 

knutits till fågelskådningen och utrustningen har blivit bättre och bättre. Den ökade 

fokuseringen på detaljer märks bland annat i att fåglar som tidigare uppfattades som samma 

art, numera översätts som olika arter (jfr Corell 2009).  

   Skådarseendet är ett tränat seende, som handlar om att kunna upptäcka, urskilja och 

artbestämma fåglar. Det följande kapitlet handlar om att de specifika sätt att avbilda fåglar i 
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fotografier, som skådare och fågelfotografer med skådarbakgrund gör, även bygger och bidrar 

till det taxonomiskt detaljfokuserade skådarseendet.  
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5. Bildseenden 

5.1 Dokumentation 

 

På internet finns en stor mängd bilder av fåglar, bland annat i bloggar, i Artportalen och på 

Facebook. Bara i Artportalen finns 151 bilder av arten bruntrast, varav de flesta är av 

individen i Uppland som sitter i olika poser i busken med bär. Pia och Susanne berättar att de 

inte anammat fotografitrenden eftersom de vill hålla fokus på att upptäcka, identifiera och lära 

sig mer om fåglarna. Tobias berättar att han är ”rädd” för att han skulle fastna vid 

fotograferandet om han köpte en ny kamera. En digital systemkamera med ett skrymmande 

objektiv skulle göra att han inte kan bära med sig både den och en tubkikare. I nuläget vill han 

därför hålla sig till sin så kallade digiscoping, som innebär att en liten digitalkamera hängs på 

tubkikarens okular. Han vill alltså vidhålla sin ”fågelskådarfokus”, där detaljseendet och 

läroprocessen är viktig. Om han skulle börja fotografera mer tror han att helhetsbilden skulle 

få sättas åt sidan, för att han då istället skulle fokusera på att avbilda fågeln.     

   Anders däremot kallar sig sedan några år tillbaka för fågelfotograf istället för fågelskådare. 

En av anledningarna till att han började fotografera fåglar i större utsträckning, menar han, 

beror på att det inte är lika kostsamt att ta många bilder med digitalkamera. 

Framkallningsprocessen som de analoga kamerorna krävde, är inte längre nödvändiga och i 

minneskortet får hundratals bilder plats. Anders berättar emellertid att intresset för 

fågelfotografi har vuxit fram gradvis då han alltid har fascinerats av ”fina” fågelbilder, 

speciellt de som publicerades i fågelskådartidskrifter och fågelböcker under 1980- och 90-

talen innan det digitala fotografiet hade fått ett genomslag. Numera lämnar han tubkikaren 

hemma och menar att hans intresse för att fotografera fåglarna har förändrat hans fokus och 

seende.  

Man ställer om sitt fokus, sitt seende helt annorlunda. Man ser en situation: ”hur kan jag få bra 

fågelbilder här, hur kan jag komma nära utan att störa, hur får jag bäst ljus”. Men som 

fågelskådare räcker det med att man kommer i ett läge så att man kan se fågeln, så är man nöjd. 

 

Sättet att vistas utomhus har förändrats för honom då det nu handlar om att komma nära 

enstaka fågelindivider och hitta situationer då de kan fotograferas väl, istället för att se så 

många olika arter som möjligt då han är ute. Anders likväl som Joseph, som bor på Malta, 

driver varsin hemsida där de lägger upp sina bilder av fåglar. I fågelskådarna och 
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fågelfotografernas bilder är fåglarna det huvudsakliga motivet och bakom varje bild finns en 

rad olika idéer och relationer vilka kan skapa en slags berättelser om fåglar (jfr Haraway 

2004a: 152). 

   I samtalen med fågelskådarna och under observationerna har jag identifierat fyra breda 

syften med att fotografera fåglar i samband med skådningen. Ett av syftena med att 

fågelskådarna fotograferar fåglar och de omgivande landskapen är att fotografera för sitt eget 

minne, för att dokumentera. Det kan handla om att fotografera ett ”vackert motiv” för att 

kunna uppleva det igen. En annan anledning är att fotografera fåglar som är svåra att art-, 

ålders- eller könsbestämma. Då kan fågeln i den digitala avbildningen identifieras hemma 

med hjälp av en annan avbildning alternativt skriftliga beskrivningar av fågelns utseende. 

Bilden kan också laddas upp på Artportalen eller en liknande sida där andra fågelskådare kan 

hjälpa till med att identifiera fågeln i bilden. En tredje anledning är att fotografera en fågel för 

att skaffa bevis för att man faktiskt har sett fågelarten i fråga så att Raritetskommittén eller 

motsvarande kan godkänna observationen. Den fjärde anledningen till att fotografera en fågel 

kan vara för att ta ett ”artporträtt”, det vill säga representera en viss art, vilket jag återkommer 

till i nästa avsnitt. I många fall kan en bild uppfylla flera av dessa syften samtidigt.    

       Joseph, som bor på Malta, menar att fotograferandet för honom är en chans att “frysa ett 

ögonblick” som han vanligtvis väntar väldigt länge på, då det främst är under 

migrationstiderna som det går att se många olika fågelarter på Malta. Han fotograferar därför 

ovanliga ögonblick. För Tobias kan det också handla om att fånga ett motiv för att ”minnas 

dagen”. Han berättar att han fotograferar nästan varje gång han är ute och skådar. 

 

Dels när jag behöver dokumentera. Det är ju viktigt liksom. Jag har ett fotografiskt seende så jag 

söker ju alltid efter ett motiv. Om jag står och tittar på någonting så tänker jag ’det här är ett 

vackert motiv’ och då åker kameran upp och så fotar jag. 

 

Tobias lägger upp bilder i Artportalen och menar att en anledning till att fotografera, utöver 

att minnas själv, är att dela med sig till andra att han har varit på en viss plats och sett en fågel 

bra. Pia berättar att hon har fotograferat en del under åren, men att hon inte ser någon poäng i 

att göra det, då hon aldrig tittar på bilderna igen. Susanne håller delvis med, men menar att 

hon kan tycka att fotografier av fåglar är ”roliga” om hon själv var med och upplevde 

ögonblicket.  

   När en fågelskådare skådar en fågel men inte kan artbestämma den kan ett fotografi av 

fågeln bidra till att den kan artbestämmas i efterhand. Speciellt om fotografiet redigeras med 
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ett bildredigeringsprogram i en dator. ”Du kan se att det var en vitnäbbad islom eller en 

svartnäbbad, så att den kan bli bestämd”, menar Tobias. Om kameran fångar detaljer av fågeln 

kan den, som Tobias uttrycker det, ”bli bestämd”. Tobias menar alltså att kameran kan 

användas när den egna "synupplösningen" eller upplevelsen av fågeln vid det aktuella tillfället 

inte är tillräcklig för att se de nödvändiga detaljerna som kan avgöra en artbestämning av 

fågeln. När fågelskådare artbestämmer fåglar i efterhand, menar Gavan Watson, att fågeln 

separeras från den ekologiska kontexten (Watson 2010: 169). Fågelskådaren kan på så vis 

mista förståelse för det som finns utanför fotot och bli sämre på att artbestämma, menar 

Watson. Så kan det kanske vara i de fall oerfarna fågelskådare använder kamera istället för 

kikare, tror jag, men hos exempelvis Tobias, blir fotot ytterligare ett sätt att förlänga sin kropp 

och utöka sitt minne. Han går tillbaka till bilden och rättar till sina tidigare intryck och 

artbestämmer det som annars hade varit en tveksam artbestämning.  Identifieringarna i 

efterhand kan göras med fågelhandböcker men också med hjälp av bilder som finns i 

exempelvis Artportalen, berättar Tobias. Där går det nämligen att leta upp en fågelart i 

bildarkivet.   

   Ett annat sätt att antingen art-, ålders- eller könsbestämma en observerad fågel är att ta hjälp 

av andra fågelskådare på sociala internetsidor, såsom just Artportalen eller Facebook. En bild 

på en fågel kan läggas upp med ett frågetecken efter, och då kan fågelskådarna kommentera 

bilden. En bild på Artportalen av en havsörn kunde få följande kommentarer: ”Vilken fin bild. 

Hur gammal är den måntro?”. I nästa kommentar har en annan skådare skrivit vilken ålder 

vederbörande tycker att örnen ser ut att ha utifrån en bedömning av färgen på fågelns 

fjäderpennor, som ändrar färg med åldern. Det står där att havsörnen ser ”adult” ut och kanske 

är en ”6k +” (vilket innebär att den är sex år eller äldre). Vem som helst skulle kunna beskriva 

havsörnen på bilden, dess färger och former, men inte på samma sätt som fågelskådarna gör i 

Artportalen, för deras sätt att kommunicera bygger på ett specifikt språkbruk (jfr Fine 

1998:138 ff.). Art-, ålders- och könsbestämning står i fokus i dessa konversationer. Det kan 

också röra ras-bestämning, då det inom en fågelart kan finnas olika raser. Denna 

kommunikation bygger på ett kritiskt granskande av bilderna och fågelskådarna motiverar 

sina ”gissningar” väl.  

   Översättningen av fågeln tar då många steg. Fågelskådaren kan ha sett en fågel med blotta 

ögat, sedan fått in den i kikaren och slutligen fotograferat den. Bilden öppnas sedan i en dator 

och kanske används ett bildredigeringsprogram för att göra bilden lättare att läsa. Därefter 

läggs bilden upp på internet med en tillhörande bildtext och där en mängd mer eller mindre 

okända fågelskådare använder sina kunskaper, sina böcker, erfarenheter, 
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bildredigeringsprogram och sedan kommunicerar sinsemellan vilken fågelart det kan röra sig 

om. Bakom dessa bilder finns samtal av denna typ som handlar om att ”bestämma” fågeln, 

kategorisera och översätta den. Det är ett sätt som gör att fågelskådningen blir mer inriktad på 

detaljer, vilket jag menar också formar skådarseendet.      

    En tredje anledning för skådaren att fotografera fågeln, utöver att fota för att minnas 

upplevelsen av fågeln eller dagen, eller för att artbestämma den i efterhand, är att fotografera 

för att skaffa bevis för att hon eller han har sett en sällsynt fågelart. Det kan handla om att 

bevisa fyndet för Raritetskommittén eller motsvarande. John, som bor i England, tar med sig 

kameran ut i detta syfte, utöver att ta ”bra” bilder av fåglar.  

 

I try to take good quality pictures of birds in my local area, and pictures of any rarer birds that I 

find (saves me doing a detailed rarity description).  

 

Om han fotograferar fågeln besparas han att göra en detaljerad beskrivning av fyndet för att få 

det ”godkänt”. Syftet med att fotografera kan alltså vara för att dokumentera en observation 

eller en naturupplevelse. Andra gånger när skådare fotograferar fåglar dokumenterar de något 

som inte kan ”bestämmas” i fält. En bild kan också skildra något som fågelskådaren av olika 

anledningar inte såg på grund av dåliga ljusförhållanden, skakiga händer som ger oskärpa i 

kikarbilden eller att de helt enkelt missade en fågelindivid i en flock bland andra fåglar som 

då kan upptäckas i efterhand, i kamerans display eller på datorskärmen. I de här 

sammanhangen är fotot en del av skådningen, som fortsätter hemma hos skådarna, och bygger 

på liksom bidrar till skådarseendet.  

5.2 Artporträtt 

 

Matthew Brower skriver om ett svartvitt fotografi från år 1856 föreställandes en gråhäger som 

står i en damm (Brower 2005 a).
8
 Ett fotografi som med sitt motiv inte är helt olikt de bilder 

som Joseph och Anders har tagit och lagt på sina hemsidor. Brower resonerar om hur 

fotografier av icke-mänskliga djur och natur kan verka tidlösa då det oftast inte finns några 

människor i dem som med sin klädsel eller sina aktiviteter kan avslöja tidsperioden ifråga 

(ibid: 5). Fotografiet av gråhägern har dock tillkommit under helt andra premisser än de 

samtida fågelbilderna som är tagna med digitalkamera. Gråhägern på bilden levde nämligen 

                                                      
8 Fotografiet heter Piscator No. II, och är taget år 1856 av fotografen John Dillwyn Llewelyn. 
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inte när bilden togs. Den sköts vid ett tidigare tillfälle kanske till och med år innan bilden togs 

och stoppades sedan upp innan den placerades i dammen. En levande häger hade knappast 

fastnat på bild på grund av den långa exponeringstiden på dåtidens kameror. Dammen 

fungerade istället som en kuliss för den uppstoppade hägern. Liknande fotografier av djur och 

natur vid samma tid kunde tas i fotostudios med målade kulisser som bakgrund. I takt med att 

kamerorna utvecklades började jägare ta med sig dem under jakten och började ”skjuta med 

kamera” för att fånga djuren på bild (Brower 2005 b). Djuren sköts emellertid ofta med gevär 

efteråt men fotografierna blev de huvudsakliga troféerna.  

   Bakom bilderna av icke-mänskliga djur och naturmiljöer finns olika idéer och olika 

tekniker. Bilderna kan läsas som skådarnas försök att gestalta ”fåglar”, eller snarare fågelarter 

(jfr Haraway 2004a: 163). I fotografiet av gråhägern från mitten av 1800-talet kunde 

fotografen ställa hägern i sin färdiga pose, mot en önskvärd bakgrund. I fågelfotografiet idag 

ser de bakomliggande relationerna helt annorlunda ut och fågelns rörlighet minskar troligen 

möjligheterna till att arrangera bilderna. I det här avsnittet står fågelfotografernas 

gestaltningar av fåglar och vilka bakomliggande relationer som formar bilderna i dagens 

fågelfotografi i centrum. 

   Anders som idag kallar sig fågelfotograf, menar att han inte har släppt fågelskådningen utan 

att skådningen ”sitter som ett av fundamenten i fågelfotografiet”. Han anser att fågelfotografer 

som inte har fågelskådarbakgrund ser fåglarna på ett annat sätt än vad han gör. Hans ”publik”, 

de som tar del av hans bilder, är fågelskådare eftersom hans bilder publiceras i både svenska 

och utländska fågelskådartidskrifter. Skådarna, menar han, ser fåglar på samma sätt som 

honom. De delar hans ”synvinkel” och ”bildseende”.  

 

Om man är fågelskådare så använder man ju nästan alltid kikare och när man tittar i en kikare så 

blir det ett skärpedjup som är ganska kort. Fågeln blir väldigt skarp och allting annat blir 

suddigt. Den typen av bildspråk har jag mycket även i mina bilder. 

 

   Bakgrunden till Anders bilder, relationerna av andra objekt, relationer mellan människor 

och mellan människor och fåglarna bottnar i fågelskådarkontexten. I hans bilder är avsändaren 

liksom mottagarna fågelskådare. Det detaljfokuserade kikarseendet, som återfinns i 

fågelhandböcker, menar jag, kan bidra till en fågelfotografi-genre (Schaffner 2011: 125ff). 

Anders säger emellertid att det stora flödet av bilder av fåglar som finns på internet gör att han 

måste utvecklas i sitt bildspråk och ge bilderna en ”personlig prägel”.  Han menar att det är 

relativt lätt att fånga arten på bild och ta ett bra ”artporträtt”, så att det syns att exempelvis en 
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bruntrast är en bruntrast, vilket är det grundläggande i fågelfotografiet. Att utveckla 

bildspråket, tycker Anders, däremot är svårare. 

 

Artporträtten behärskar jag men det där nästa är någonting annat. Det är något som har en 

känsla, ett språk. Man ser ett beteende hos en fågel som kan vara intressant att dokumentera. För 

att kunna göra det måste man ha kunskap liksom. Man måste veta hur en grönsångares biotop 

ser ut, hur det ser ut där man upptäcker grönsångare. Hur ska jag kunna fånga det i en bild?  

 

För att lyckas åstadkomma denna gestaltning av fågelarten, av ett ”intressant beteende” eller 

biotopen krävs alltså ”kunskap” om fåglar, den typ av kunskap som fågelskådaren har, menar 

Anders. Han tar flera hundra bilder per gång han är ute och väljer bort de allra flesta. När 

Anders väljer bort bilder försvinner de som inte motsvarar hans (och skådarseendets) kriterier 

för hur fågeln bör gestaltas. Likt Anders tänker Joseph huvudsakligen på tre element som är 

viktiga i fågelfotografi: ”[t]he bird as the main subject, the habitat (if possible), and a good 

picture composition”. Joseph vill helst att  han utöver dessa tre punkter fångar fågeln i dess 

“typiska hållning” (typical posture). 

  

For example, [a typical posture is] a flycatcher on alert on an exposed twig looking for flying 

insects, or a static heron waiting for a passing fish, or a wader busily feeding in the shallow 

water … in other words, a posture that gives the viewer an idea or impression of how the birds 

looks in its natural habitat, under ’normal’ circumstances. 

 

Joseph vill alltså skildra fågeln i sitt naturliga habitat. Det han gestaltar i sina bilder blir 

därmed ett slags artporträtt, där han typifierar ”naturen” och fågeln han ser (jfr Haraway 

2004a: 163). Både Joseph och Anders vill skildra miljöerna där fåglarna finns. I Anders bilder 

finns emellertid inga spår av människor: ”inga människor, inga bilar, inga skorstenar”. 

Fotografierna kan då tendera att representera ”naturen” som en plats utan människor, som kan 

vara så övertygande att de kan framstå som verkligare än vad de faktiska 

levnadsförhållandena för fåglarna är (Brower 2010: 196). Anders menar att det beror på att 

han tycker om miljöer utan människor såsom arktiska miljöer, kustmiljöer med hav samt 

vinterlandskap. Det är ”renheten” i dessa typer av landskap som gör att han gillar dem och att 

de ger en känsla av ”orördhet”. 

 

Det kan ju hända att mycket ligger grundat i att man har sin fågelskådaruppväxt, jag har skådat 

jättemycket på Öland och även om inte det är Arktis så är det ju en havs- och kustkänsla. Det är 
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läckra arter och de gör fantastiska flygresor från norra, längst upp i norr till södra halvklotet 

varje år två gånger. 

 

 I sina bilder försöker han alltså gestalta ”rena” miljöer och fåglarna som lever i dem. 

Schaffner lyfter fram att fåglar i fågelböcker ofta avbildas i ”rena” landskap med ett långt 

avstånd till människor, trots att många fågelarter lever nära människor och i många fall, som 

på Malta hotas, av människans aktiviteter (Schaffner 2011: 83 ff). Joseph och Anders 

hemsidor liknar varandra, likaså bildernas komposition, även om arterna och landskapen som 

de är fotade i skiljer sig åt. Joseph lägger dock ut sina bilder på sin hemsida med andra syften 

än Anders. “Notera att ALLA bilder är tagna på Malta”, står det på hans hemsida.  

   Han berättar att han lägger ut bilder för att berätta om Malta, om att landet inte alls är så 

fattigt på biodiversitet som han menar är den rådande uppfattningen i Malta. Josephs bilder 

blir till i kontexten kring konflikten om jakt på fåglar och de omtvistade relationerna till fåglar 

på Malta (Falzon 2008). Bilderna kan betraktas som politisk-pedagogiska inlägg på internet i 

debatten om jakten på Malta. I kommentarsfält på internet på bland annat Facebook, pågår en 

kamp om vilka berättelser om fåglarna och jakten på Malta som är de riktiga. I BirdLife 

Maltas Facebook-grupp gick det under år 2012 att läsa kommentarer från malteser likväl som 

personer från andra europeiska länder (Facebook 2013-02-11). En del kommentarer handlade 

om att jakten är en maltesisk tradition och att fåglarna, när de passerar Malta, också tillhör 

nationen. Utlänningar, som deltar i BirdLife Maltas läger, bör, enligt dessa kommentatorer 

inte lägga sig i utan istället ta tag i jaktproblemen i sina egna nationer. I andra kommentarer 

stod det att malteserna bör skämmas över jakten. Joseph och Anders bilder ingår alltså i olika 

sammanhang som trots att de har många beröringspunkter, då de båda vill gestalta fågelarter 

på ett liknande sätt, gör det inför olika mottagare där fåglar har olika innebörder.  
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6. Avslutande diskussion 
 

I denna studie har jag undersökt hur fågelskådaren med olika hjälpmedel tittar och lyssnar på, 

tänker kring och föreställer sig fåglar. Syftet har varit att studera hur fågelskådarnas sätt att 

erfara ”fåglar” formas i relationerna mellan dem själva och andra mänskliga såväl som icke-

mänskliga aktörer. Jag ville främst ta reda på hur fågelskådare tittar på fåglar, både avseende 

hur det faktiskt går till när de vistas utomhus och vad föreställningarna som genomsyrar dessa 

skeenden bygger på. Vidare ville jag ta reda på vilka representationer och gestaltningar av 

fåglar som framträder i dessa sätt att erfara omgivningen. Slutsatserna, som jag har dragit 

utifrån frågan om hur skådarna tittar på fåglar, berör alltså dels de praktiska görandena 

utomhus och hur skådarnas uppmärksamhet riktas där, och dels hur sinnesintrycken tolkas 

under skådningen. I studien avsåg jag också att undersöka varför skådarna tittar på fåglar på 

dessa sätt, även om ”tittar” i den här bemärkelsen snarare har handlat om att ”uppleva” med 

alla sinnen. Svaret på den frågeställningen, menar jag ligger i dialektiken mellan just 

praktikerna och föreställningarna som de bygger på. Alltså att skådaren tittar på fåglar på ett 

visst sätt, med vissa hjälpmedel, för att kunna identifiera dem utifrån en specifik 

tolkningsram, och att hjälpmedlen är en nödvändighet för att kunna använda tolkningsramen i 

fråga fullt ut.  

    Fågelskådning kan kanske verka vara en aktivitet i vilken en slags ”friluftsmänniskor” 

vistas utomhus i ”naturen” på ett tämligen okonstlat sätt. I denna studie har jag emellertid 

visat att fågelskådare kan betraktas som hybrider av å ena sidan sina egna biologiska kroppar 

och sinnen, och å andra sidan av hjälpmedlen som fungerar som förlängningar och 

förbättringar av dem. Skådaren består således, mer eller mindre, av teknologisk utrustning. 

Genom sina hjälpmedel menar jag att skådare blir förbättrade och mer effektiva som 

artbestämmare. Med hjälpmedlen kan de nämligen upptäcka, urskilja och identifiera 

fågelarter, och möjligen artens ålder och kön. För att göra dessa bestämningar rör det sig om 

att göra tolkningar, översättningar, av fåglarnas fysiska attribut, deras rörelsemönster och 

beteende, samt deras förekomst på en viss plats vis en viss tidpunkt (jfr Latour 1998: 45). 

Skådarseendet, som jag kallar detta sätt att erfara fåglar och dess omgivningar, bygger alltså 

på artbestämmandet. Tolkningsramen, som jag menar att artbestämmandet i sin tur bygger på, 

är ornitologins taxonomi som förser skådaren med ett sammanhållande och ordnande raster att 

använda på omgivningarna. I denna systematik knyts fågelkroppen till en grupp fåglar, en 

fågelart, möjligen en ras av arten i fråga, liksom vad deras förekomst i tid och rum betyder. 
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   När fågelskådare tittar och lyssnar på fåglar räcker det emellertid inte att bara ha de olika 

hjälpmedlen med sig, utan att lära sig att behärska deras funktioner och innehåll. Det gäller 

för skådarna att exempelvis ”nöta in” ljud eller avbildningar av fåglar: att läsa om dem och 

lyssna på inspelade läten av dem. Likaså gäller det att lära sig hantera kikaren och kameran. 

Skådarens relation till hjälpmedlen är därför väsentliga och genom att utrustningen 

hybridiserar med skådaren kommer vederbörande att vistas utomhus på ett särskilt sätt. Det 

gör också att den faktiska relationen till fågeln påverkas. Optiken gör att skådaren kan befinna 

sig på ett avstånd till fåglar så att de inte skräms iväg. Samtidigt har det visat sig att det kan 

uppstå konflikter när många skådare är på samma plats och viljan att observera eller 

fotografera en fågel är så stark att fågelskådaren går för nära. I fågelskådning finns det 

föreställningar om att inte fågeln bör störas, även om den kan överskridas vid så kallade 

”drag”. Det har hänt, vittnar skådare, att fynd har hållits hemliga just för att fåglarna inte ska 

störas av skådarna. Detta handlar om hur människans relation till fåglarna bör vara och hur 

människor bör uppleva dem. Framför allt blev det tydligt på Malta där jakten betraktades som 

ett oetiskt förfarande. Utrustningen påverkar således den faktiska relationen mellan människo- 

och fågelkroppen. 

   Skådningen innebär ett undersökande sätt att vistas utomhus där skådarna antingen före eller 

efter skådningen kan vända sig till inspelade läten av eller avbildningar av fåglarna som de 

möjligen ska eller har observerat. För att studera fåglarna kan de också skriva ner sina 

observationer av dem, både för att lära sig och för att bli mer fokuserade när de är ute. Jag 

tolkar dessa systematiska metoder för att lära sig fåglar som ett led i att förstå sammanhanget, 

”naturen” och de ”naturliga processerna”, och att bli skarpa artbestämmare. Skådarna strävar 

efter att förstå hur fåglarna hänger ihop med varandra och den geografiska platsen. På så vis 

genomsyras och formas skådarseendet i dessa lärandeprocesser. Genom att knyta till sig 

erfarenheter av och ”kunskap” om fåglarna kan de också hitta det som ”sticker ut”, alltså 

rariteterna, som för vissa skådare är målet i sig med fågelskådning, medan det för andra kan 

vara som en ”bonus”.  

   En skådare kan själv hitta en raritet, medan många tar del av fynd som en annan skådare har 

hittat. Detta blir för många möjligt genom tjänster såsom Artportalen eller BMS som kopplar 

samman fågelskådare med varandra. I dessa sociala sammanhang då skådarna antingen möts 

eller då de kommunicerar med varandra via internet, bygger kommunikationen också på 

artbestämningen och taxonomin (jfr Alan Fine 1998: 34-35). Fågelskådare kan möta varandra 

när en sällsynt fågel har observerats eller på platser som vanligtvis lockar många fåglar till 

sig. Dessa platser besöks för att skådaren ska se så många arter som möjligt och kanske 
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upptäcka arter som är lite mer rara än andra. Samtalen på dessa platser inleds ofta med, vare 

sig skådarna känner varandra eller ej; ”har du sett något?”, varpå de kan redogöra för de 

observationer som anses intressanta. I Artportalen kommuniceras vad fåglarnas fysiska 

attribut betyder: vilken art det rör sig om, hur gammal fågeln är, vilket kön den har och så 

vidare. När de lägger upp sina bilder i Artportalen kan de få sin översättning gjord eller 

korrigerad av andra skådare. Rör det sig om en verkligt sällsynt art kan Raritetskommittén i 

Sverige eller motsvarande utomlands göra den slutgiltiga översättningen. Dessa sammanhang 

där skådare pratar om och tar del av andra skådares bilder och beskrivningar av fåglar tror jag 

också bidrar till formerandet av skådarseendet, alltså sättet att erfara omgivningen när 

skådaren sedan skådar. 

   Sätten som formar möjligheten att faktiskt erfara en fågel är också hur hjälpmedlen i sig är 

beskaffade. En skådare med en viss typ av kikare, kanske kan se saker som en annan inte kan 

och så vidare. Hjälpmedlen, består av olika beståndsdelar, även om de kan förefalla vara 

funktionella enheter (Law 1993: 104). De är resultaten, effekterna, av interaktionen med andra 

aktörer, beståndsdelar, även om det inte alltid märks. En kikare år 2012 kan nog likna en 

kikare från slutet av 1800-talet och deras sätt att verka, alltså effekterna av relationerna mellan 

dem och fågelskådaren, kan nog påminna om varandra. Sedan slutet av 1800-talet när 

teaterkikarna togs med ut för att identifiera fåglar har dock de flesta beståndsdelar bytts ut 

eller ”förbättras” i kikaren (Watson 2010: 110). Teaterkikaren gav förmodligen inte en lika 

skarp bild som dagens kikare gör och den förstorade inte heller bilden lika många gånger. 

Kikarbilden av fågeln blev därmed inte densamma. Fågelskådarens möjlighet att uppfatta 

detaljer, former, färger och teckningar i fåglarnas dräkter torde därmed vara annorlunda. 

Fågelguiderna i slutet av 1800-talet var inte heller som dagens (Schaffner 2011). De 

omfattade färre fågelarter och det fanns fortfarande många frågetecken kring arternas 

utbredning. En typ av fågel då, en fågelart, kunde ha ett namn och anses vara besläktad med 

andra varelser med liknande attribut. Idag kan den istället ha ett annat namn och anses vara 

släkt med en annan varelse med andra liknande attribut. I framtiden kanske den kommer att 

tilldelas ett tredje namn och ingå i ett annat ”släktskap”. Även om skådarseenden då liksom 

nu bygger på samma principer: att upptäcka, urskilja och artbestämma fåglar, tror jag att det 

inte är precis samma slags fåglar som framträder i kikarbilderna.   

   I skådarseendet menar jag nämligen att specifika sätt att förstå och representera fåglarna 

träder fram. Fåglarna konstitueras som socio-materiella fenomen i relationerna mellan fågelns 

faktiska fysiska egenskaper och den mening dessa attribut tillskrivs av fågelskådarna (jfr 

Åberg et al. 2012: 36). Jag menar att fåglarna syns mer eller mindre beroende på om de är 
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vanliga på en plats vid en viss tidpunkt eller inte. En individ av arten bruntrast kan exempelvis 

bli ”Bruntrasten”, i bestämd form singular, då den samlar många skådare till en plats och blir 

ett samtalsämne, ett motiv i bilder eller ett larm i mobiltelefoner. Fåglarna konstitueras och får 

sin mening utifrån taxonomin och deras relation till platsen. Fågelarter som framträder måste 

emellertid vara ”vilda” och tagit sig till platsen av egen kraft. I oktober 2012 observerades den 

nordamerikanska fågelarten ”vitstrupig sparv” på ett kryssningsfartyg från USA (Sofnet 2013-

02-10). En brittisk fågelskådare ombord hade upptäckt fågeln och skrivit om den i sin blogg. 

Därför tog sig många svenska skådare till Värtahamnen i Stockholm för att ”kryssa” fågeln, 

men frågan var då om krysset skulle räknas eller inte eftersom fågeln hade transporterats med 

båt och inte av egen kraft. Likaså kan förrymda arter av sällsynt slag locka till sig 

uppmärksamhet, men inte alls av den vikt som den vilda bruntrasten fick. De räknas inte som 

kryss eftersom deras förekomst är en effekt av att de har hållits i och förmodligen fötts upp i 

fångenskap. De hör på så vis inte ihop med de ”naturliga” processerna som ger observationen 

autenticitet. Fågeln konstitueras alltså genom hur de hör ihop med, inte bara andra fåglar, utan 

också miljöerna och ”naturliga processer”. Fåglar framträder således som arter, vanliga eller 

ovanliga och som vilda och naturliga.  

   Dessa sätt att betrakta fåglar och ge deras uppenbarelser mening, som råder i skådarseendet, 

återspeglas också i avbildningar av fåglar då skådarna fotograferar dem. Anledningarna till att 

fotografera fåglar har nämligen visat sig handla om att dokumentera fåglar som en del av 

lärandet eller så att de kan artbestämmas i efterhand. Likaledes kan det vara ett sätt att bevisa 

ett sällsynt fynd. I alla bilder handlar det om att gestalta arten i fråga som antingen redan är 

bestämd, eller är på väg att bestämmas. En ytterligare anledning till att fotografera var just att 

gestalta en art, vilket görs utifrån skådarens ”synvinkel”. Bilden av hägern i dammen från 

mitten av 1800-talet liknar skådarnas bilder. Kontexten som bilden togs i var emellertid en 

helt annan, än den som de samtida bilderna tas i. Frågan är om det var viktigt att det var just 

en gråhäger i bilden. För de artbestämmande fågelskådarna får bilderna helt olika betydelser 

beroende på vilka arter som gestaltas. Det skulle exempelvis hända något väsentligt om den 

sällsynta vitstrupiga sparven byttes ut mot en vanlig gråsparv i ett fotografi. I artporträtten 

gäller det för fotografen att fånga de fysiska attributen av fågelarterna och miljöerna som de 

befinner sig i, så att de motsvarar sätten som skådarna ser eller kanske skulle vilja se fåglarna. 

Bilderna kan nämligen ses som en typifiering av fågeln, och kanske något som kan verka 

verkligare än verkligheten själv (jfr Brower 2010: 196; Haraway 2004a: 166). 

   Studiens resultat visar att fågelskådarna blir effektiva artbestämmare när de etablerar 

relationer till andra aktörer i fågelskådningen. Centralt i dessa relationer är fågelskådarnas 
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eget lärande som ska bidra till att kunna upptäcka, urskilja och identifiera de fjädertäckta 

varelserna och sedan översätta dem till arter, samt förstå vad deras förekomst i en viss miljö 

vid en viss tidpunkt betyder. Detta menar jag är skådarseendet och i det konstitueras 

fågelarter: vanliga eller sällsynta, vilda och naturliga. I dessa processer tror jag även att 

skådarna själva och deras sätt att vistas utomhus konstitueras. Fåglarna får skådarna att 

förflytta sig till platser och vistas i dem på fokuserade sätt såsom i Upplands-Bro eller vid 

fågelmatningen i Västmanland, men också på Malta där skådarnas närvaro bygger på att 

artikulera och försvara sina sätt att titta på och ge fåglarna betydelse.     

   Studien har byggt vidare på resultaten i tidigare studier av fågelskådning vad gäller 

exempelvis att fågelskådningen innebär ett taxonomiskt och fokuserat sätt att betrakta 

omgivningen (jfr Watson 2010; Schaffner 2011). Den fördjupar också några av dessa 

resonemang genom att bland annat informanternas berättelser om drivkrafterna bakom 

praktikerna som formar hur de tittar på och erfar fåglar står i centrum i analysen. Exempelvis 

har aktiviteten att anteckna sina observationer av fåglar och att fotografera dem, visat sig dels 

vara ett sätt att förstå ”naturen” och bli skarpare artbestämmare, och dels vara ett sätt att synas 

i de sociala sammanhangen kring fågelskådning. I vidare studier av fågelskådning och hur 

fågelskådarnas sätt att erfara omgivningen formas tror jag att de sociala sammanhangen, till 

exempel på sociala forum på internet och interaktionen där, skulle kunna sättas i centrum för 

att öka kunskapen om hur relationerna mellan fågelskådare ordnar fågelskådningen. Denna 

studie kan förhoppningsvis, trots sina begräsningar, vara ett bidrag till förståelsen om hur 

människor gör den ”naturliga världen” meningsfull och begriplig. 
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Materialförteckning 
 

Intervjuer: 

Namn: Anders  

Födelseår: 1964 

Bostadsort: Stockholm 

Yrke: Arbetar med läkemedelspatent 

Intervjudatum: 2012-02-15 

Intervjuns längd: 90 minuter 

Intervjun utförd av författaren på ett café.  

Namn: Tobias  

Födelseår: 1981 
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Bostadsort: Uppsala 

Yrke: Arbetar med IT 

Intervjudatum: 2012-02-27 

Intervjuns längd: 120 minuter 

Intervjun utförd av författaren på en restaurang. 

 

Mailintervjuer:  

Namn: Joseph  

Födelseår: 1980 

Bostadsort: Malta 

Yrke: Lärare 

Intervjudatum: 2012-05-02 – 2012-05-08 

Intervjuns längd: Tre datorskrivna sidor. 

Intervjun utförd av författaren  

Namn: John  

Födelseår: 1973 

Bostadsort: England 

Yrke: VVS och värme-ingenjör 

Intervjudatum: 2012-05-08 

Intervjuns längd: Två datorskrivna sidor. 

Intervjun utförd av författaren  

 

Observationer: 

Säbyholms naturbruksgymnasium i Upplands-Bro, Uppland. Tid: 2011-11-18, 10.00-12.00 

Västmanland. Tid: 2012-02-25, 07:30-17.00. Tillsammans med två fågelskådare: Pia & 

Susanne. Omkring 60 år gamla. 
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Ottenby, Södra Lunden. 2012-04-05, 17:00-18:00.  

Malta, 2012-04-15 -  2012-04-21.  

Ottenby, Ölands södra udde. 2012-05-18. 12:00-13:30. 
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Institutionen för språk och folkminnen, Uppsala. Om fågelskådning, M 281.  
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