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D
e fyra appar vi har valt att titta 
närmare på är Pl@ntNet, 
PictureThis, Seek och 
PlantSnap.  Tre andra för-
sökte vi testa, men två av dem 

var helt enkelt för dåliga, och en krävde 
att man registrerade sig. Plantdetect 
(artbestämde enkla arter fel) och Planti-
dentification (klarade ingen av testbil-

derna). Dessa kan man hoppa över med 
gott samvete. En tredje app, Plantfinder 
var dyr, 95 kronor per vecka, och gick inte 
att testa utan att man registrerar sig. 

De fyra appar som klarade kvalet är 
sinsemellan ganska olika. Pl@ntNet är ett 
europeiskt medborgarforskningsprojekt 
som startades redan 2009. Det får stöd 
av Agropolis Foundation som är ett stort 

nätverk av forskare från hela världen och 
vars syfte är att uppmuntra utveckling av 
forskning inom jordbruksområdet med 
fokus på hållbarhet. Pl@ntNet är en del av 
det franska initiativet Floris’Tic som för-
utom appen även utvecklat andra digitala 
verktyg som The Plant Game, Pl@ntUse, 
IdentiPlante. Appen utnyttjar bilder som 
användarna lagt upp. Man kan säga att ap-
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Den senaste tiden har appar som kan identifiera väx-
ter utifrån bilder lanserats för smarta mobiler, både till 
Android och iOS. Vissa av apparna är gratis, och några 
kostar pengar, andra kräver registrering. Vilda Växter 
har testat sju stycken, varav tre föll ifrån direkt.  

pen är summan av användarnas kunskaper. 
Det skapar möjligheter, men förstås också 
begränsningar. När man första gången 
laddat ned appen till sin mobil är det 
första man gör att välja vilket geografiskt 
område man vill testa den inom. I Sverige 
är Western Europe det givna valet. När 
denna artikel skrev fanns 779 891 bilder i 
databasen fördelade på 6 839 arter växter. 
Man kan välja till många andra paket, till 
exempel växter i franska Polynesien, Syd-
afrikas träd och växter i Hawaii, eller var-
för inte för invasiva växter? Det finns med 
andra ord många användningsområden för 
appen, inte minst om man befinner sig på 
resande fot. En nackdel med de flesta av 

de testade apparna är att de kräver i alla 
fall grundläggande kunskaper i engelska. 
Som väl är får man också det vetenskapliga 
namnet på den föreslagna växten, vilket 
underlättar enormt. Även den som har 
goda kunskaper i engelska kan som regel 
bara ett fåtal engelska namn på växter. 

Svenska instruktioner
En av apparna finns på svenska, PlantSnap. 
Den är kommersiell och kostar pengar, 
men den går att testa gratis (319 kronor 
livstids användning alternativt 89 kronor 
per år eller 9 kronor per månad). Tyvärr 
visar sig svenskan begränsa sig till grund-
läggande instruktioner, svenska artnamn 

på växterna finns inte, och när man läser 
arttexterna förstår man snabbt att det 
handlar om google-översättningar. An-
nars har PlantSnap många funktioner och 
känns generellt sett som enklare att an-
vända än Pl@ntNet. Appen sägs innehålla 
585 000 växter, men det är högst oklart om 
det är arter eller sorter, eller något annat 
som avses.

Tre miljoner användare
PictureThis är en annan app som kan 
användas för att identifiera växter. På 
webbsidan berättas det om tre miljoner 
användare i 150 olika länder. Appen är inte 
gratis, även om också denna går att testa 

Pl@ntNet. PictureThis. Seek. PlantSnap.

Pl@ntNet. Har 
grusviva Androsace 
septentrionalis som 
sitt andraalternativ, 
med flocksvalting som 
felaktigt  förstaalter-
nativ.

Seek. När Seek inte 
anser sig veta art är 
appen ödmjuk nog 
att inte chansa och 
konstaterar bara att 
den ännu lär sig. 

PictureThis. Föreslår 
svalting, vilket alltså 
inte är rätt svar, inte 
heller de andra två 
förslagen är nära – ett 
av förslagen är till ex-
empel slåtterblomma.

PlantSnap. Föreslår 
grusviva som första 
alternativ. Som andra 
förslag A. lactea och 
som tredje trådviva 
A. filiformis, vilket är 
en art som nämns i 
Facebook-gruppen. 

Den här bilden laddades upp av Jörgen Grahn i 
Facebook-gruppen Los Adventivos med följande 
bildtext: ”Den här saken ser ut som en förväxt grus
viva, men med fylligare kronor. Antar att det är en 
Androsace, men odlas det såna här arter? Trottoar
kant i Falköping i fredags.” I kommentarsfälten 
hamnade man till slut på någon art inom släktet 
Androsace, utan att grusviva uteslöts.  

Pl@ntNet. Klarar skat-
näva på första försö-
ket. Genom att klicka 
i Confirm så bidrar 
man till att förbättra 
(försämra om man har 
fel) databasen. 

Seek. Också Seek 
hittar rätt. Här läggs 
din observation till i en 
lista över vad du har 
upptäckt. Perfekt att 
sätta i händerna på ett 
barn. 

PictureThis. Även den-
na app fixar skatnäva. 
Du kan titta på andra 
bilder av arten för att 
du ska bli säker.

PlantSnap. Här blir det 
tokfel. Appen föreslår 
en blågullsväxt i Phlox-
släktet. Inte heller 
appens övriga förslag 
är korrekta. 

Den första testbilden får bli något relativt enkelt, 
fast ändå inte den allra lättaste växten. En app 
som bara klarar prästkragar och vitsippor blir 
tämligen meningslös. Men varför inte en bild på en 
av vårens överraskande talrika arter – skatnäva? 
Fotograferad med en vanlig mobilkamera i Hällsvik 
i Torslanda. Hur klarar apparna den?     
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Hur klarar apparna några olika växter? 



14 vilda växter | 2.2019  vilda växter | 2.2019 15

Digital artning

gratis några gånger. Appen är förhållan-
devis dyr – 229 kronor per år, alternativt 
25 kronor per vecka. Den innehåller också 
en användardel som kan liknas vid sociala 
medier. Du kan lägga upp bilder och få 
gilla-markeringar eller kommentarer från 
andra.

Uppmuntra barn att undersöka
Seek är ett amerikanskt initiativ (Cali-
fornia Academy of Sciences och National 
Geographic Society med stöd av bland an-
nat Världsnaturfonden (WWF)). Syftet är 
att uppmuntra barn och ungdomar att leta 
i omgivningen efter levande organismer, ta 
bild på dem med appens inbyggda kamera 
och få arterna bestämda. Den är gratis, 
det behövs ingen registrering och ingen 
användardata samlas in. Denna app klarar 

alltså även andra organismer än växter, 
men är mer begränsad, ödmjuk kanske 
man ska säga. Hellre talar den om att den 
inte vet än ger mer eller mindre trovärdiga 
alternativ. Ofta anges också bara familj, 
men inte exakt art.

Flera användningsområden
Sammanfattningsvis måste man säga att 
det definitivt finns användningsområden 
för denna typ av appar, om man använder 
dem med eftertanke och med den kritiska 
radarn påslagen. För barn och ungdomar 
som i Pokemon-anda vill utforska sin 
omgivning kan ett sådant här hjälpmedel 
skapa lust att lära sig mer.

Är man utomlands och vill kolla upp 
några vanliga växter går det oerhört fort 
med en app, även om det självfallet är bäst 

på vanliga växter, där det inte finns andra 
arter som är snarlika.

Men testet visar att apparna också kla-
rar lite svårare växter som jag tror att även 
rätt drivna botanister kan uppleva som 
svåra ibland. En sökning kan då ge en vink 
om vilken familj eller vilket släkt man bör 
leta vidare i för att hitta fram till rätt art. 
För de svåraste artparen och för arter där 
det krävs sammanvägningar av karaktärer 
fungerar apparna sämre.

Många av apparna har finesser som att 
fynden placeras in på en karta (Seek), eller 
att man kan få mer information om väx-
tens ekologi och när den blommar. Med 
Seek får du också små belöningar för nya 
observationer, vilket kan vara en morot för 
barn och ungdomar. Helt klart är att dessa 
appar har en funktion att fylla. 

Pl@ntNet. Den enda 
appen med en särskild 
funktion för bestäm-
ning av blad. Gör 
uppenbarligen jobbet. 
Fixar skivan galant.

Seek. Nej, här högg 
Seek i sten, inte en 
chans.

PictureThis. Hoppsan, 
här blir förslaget en 
art som säljs som 
kiwifrukt (Golden kiwi). 
Övriga förslag också 
inkorrekta.

PlantSnap. Här blir det 
nästan lite pinsamt 
när PlantSnap föreslår 
skogsklematis, vilket 
det såklart inte är.

Låt oss prova en lite svårare bild. Några blad bara. 
Bilden visar en björkpyrola i vardande och lades 
upp i gruppen Svensk Botanik för artbestämning. 
I det här fallet har en av de testade apparna – 
Pl@ntNet – ett litet försteg då den ger användaren 
möjlighet att klicka i om det är blad, blomma eller 
trädstam som bilden föreställer.  

Pl@ntNet. Inga 
problem här inte. Det 
blir rosling på första 
försöket.

Seek. Japp, även här 
blir det bingo, dock 
med ett annat engelskt 
namn – Wild Rosemary. 
Det visar sig att båda 
namnen förekommer i 
engelskan för rosling.

PictureThis. Inte heller 
PictureThis tvekar det 
allra minsta. Här får 
vi det ena engelska 
namnet serverat – Bog 
Rosemary.

PlantSnap. Också den 
fjärde appen klarar 
rosling utan några som 
helst problem. Bog 
Rosemary blev namnet 
även här. 

Rosling Andromeda polifolia är kanske inte den 
allra svåraste växten, men ändå en växt som förhål-
landevis ofta dyker upp i olika bestämningsgrupper 
på Facebook. Det är en växt man inte stöter på så 
ofta, men som är karakteristisk på många sätt.
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Pl@ntNet. Imponeran-
de att klara av växten, 
i princip enbart utifrån 
bladutseende. Första 
förslaget korrekt.

Seek. Också Seek slår 
fast att den tror det är 
en berberis, men vet 
inte vilken art det rör 
sig om.

PictureThis. Även om 
den bara når fram till 
rätt släkte är detta 
korrekt.

PlantSnap. Här ham-
nar appen helt rätt från 
början och föreslår det 
korrekta artnamnet.

Vi bestämmer oss för att testa en helt annan typ 
av bild. En odlad art som förekommer förvildad i 
sydligaste Sverige – mahonia Mahonia aquifolium 
(synonym Berberis aquifolium). Bilden publicera-
des på Facebook med en fråga om arttillhörighet.
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Pl@ntNet. Grottar 
ned sig i rätt släkte 
och listar flera olika 
alternativ, varav ett är 
just Carex spicata. 

Seek. Nix, där fanns 
inget att hämta.

PictureThis. Sätter i 
varje fall rätt släkte, 
starrar Carex. 

PlantSnap. Visar 
ojämn kvalitet. Här var 
det återigen inte ens 
nära. Tyvärr.

Som sista testbild provar vi en starr – piggstarr 
Carex spicata. Klarar apparna av att hamna rätt på 
en lite svårare växt? Det visar sig att bara Pl@ntNet 
har något riktigt bra svar att leverera. PictureThis 
sätter släktet, medan de två andra famlar i blindo.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Pl@ntNet klar vinnare i testet 
I det här testet där fyra olika appar har 
testats är appen Pl@ntNet vinnare med 
god marginal. Appen är gratis och finns 
för både Android och iOS. Den klarade sig 
också bäst i den artbestämning vi utsatte 
apparna för. Av sex arter klarade den fyra 
galant och de två andra bildernas artnamn 
fanns med bland de alternativa arter som 
appen föreslog.

Övriga tre appar har sina för- och nack-
delar. PictureThis och PlantSnap blandar 
och ger för mycket för att de ska få godkänt. 
Korrekt svar ibland, men också helt uppåt 
väggarna i några fall. Dessa bägge kostar 
också pengar, vilket gör att man som 
användare ställer högre krav på dem. Den 

fjärde appen, Seek, klarade visserligen 
bara tre av sex testbilder, och av de tre den 
klarade var en bestämd till släkte. Samtidigt 
får användaren klart besked när appen inte 
tycker den har tillräckligt med information 
för att kunna ge ett svar. Det visar på en viss 
ödmjukhet. 

Seek är gratis, och är den enda appen 
där man kan artbestämma också andra 
organismer, som fåglar. Därför har den ett 
bredare användningsområde. Perfekt att 
sätta i händerna på ett vetgirigt barn: ”Kom 
inte hem förrän du har artbestämt 10 växter 
och 10 fåglar.” I Seek får användaren små 
belöningar efterhand i form av medaljer och 
pokaler när man lyckats med artbestäm-

ningen.    

Pl@ntNet tar hem segern i testet.


