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ABSTRACT 
The use of GPS technology has during the last couple of years made significant progress. Today 

GPS is a standard function in modern cellphones. The GPS function in the cellphones enables 

tracking and is also one of the fundamental building stones in many smartphone applications. This 

essay investigates how users are affected by the GPS function in modern smartphones.  
 

Technology is always changing, smartphones and GPS are no exceptions. During the last year the 

sales and usage of smartphones has increased significantly. As the Internet gets more and more 

available and people have the possibility to go online with their mobile phones, the usage of 

smartphone applications also have increased. As of this, applications are now a well-known 

concept. Many applications need location data in order to function. It’s the smartphones GPS-

functionality, built in to whatever application that provides data for positioning. Different social 

media provides users with their location, which can be used in status updates. A question that 

often comes up is about the personal integrity and monitoring that follows with GPS tracking. In 

this essay smartphone users share their comments about the technology. The primary advantages 

and disadvantages are discussed in proportions to each other.  
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SAMMANFATTNING 
Användningen av GPS-teknik har på senare år tagit ett stort steg framåt. I dag finns den inbyggd i 

våra datormobiler som inte sällan rapporterar var vi befinner oss. I denna uppsats undersöks hur 

datormobilanvändare påverkas av datormobilens inbyggda GPS. 

 

Teknik utvecklas ständigt, det som var nytt i går kan kännas gammalt i dag. De senare åren har 

försäljningen av datormobiler expanderat kraftigt. I takt med detta har Internet blivit något som 

människor ständigt bär med sig. Då allt fler datormobiler sålts har även mobilapplikationer blivit 

allt vanligare. Många av dagens applikationer kräver GPS för att fungera och sociala medier 

erbjuder användare att dela med sig av positionering i samband med inlägg och uppdateringar. En 

fråga som uppstår i och med detta handlar om bevakning och integritet. I denna uppsats redovisar 

vi hur datormobilanvändare ser på lokaliseringsfunktionen i mobiltelefonen och hur de ser på 

GPS-teknologin överlag. De främsta för- och nackdelarna diskuteras och sätts i proportion till 

varandra. Datainsamlingen i samband med uppsatsen har framkommit genom främst kvalitativ- 

och kvantitativ metod. 

 

Nyckelord  

GPS, integritet, övervakning, mobilitet, datormobil, mobilapplikation, mobilteknologi. 
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1. INLEDNING 
På senare år har datormobilerna utrustats med en inbyggd GPS-funktion, en teknik som fram till år 

1993 endast var tillgänglig för det amerikanska säkerhetsdepartementet. GPS redovisar exakt var 

datormobilen befinner sig vid en viss tidpunkt. GPS-funktionen är ofta aktiv om inte 

datormobilanvändaren själv väljer att stänga av den. Många av dagens mobilapplikationer 

använder sig av GPS. Sociala medier kan exempelvis lämna ut information om var användaren 

befinner sig med samma teknik, förutsatt att användaren aktiverat sin GPS i datormobilen. Att 

vara sökbar via sin datormobil kan kännas obehagligt eftersom information om positionering kan 

hittas av både företag och privatpersoner.  

 

I denna uppsats används den svenska beteckningen datormobil istället för smartphone i enlighet 

med Datatermgruppens rekommendationer (Datatermgruppen, 2012).  

 
1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att, med hjälp av fokusgrupp och enkät, undersöka hur 

datormobilanvändare ser på GPS-funktionen samt vilka positiva och negativa effekter som de 

upplever att tekniken bär med sig. Det är ett faktum att tekniken bidragit till att vi inte längre kan 

vara anonyma på samma sätt som tidigare. I dag utnyttjar mobilapplikationer 

lokaliseringsfunktionen vilket bidrar till att information om positionering sprids på bland annat 

sociala medier som Facebook. Syftet med uppsatsen är därför också att undersöka hur användarna 

tar ställning till det faktum att mobilapplikationer utnyttjar lokaliseringsfunktionen allt mer.  

 

1.2 Frågeställning 
Datormobiler har på senare år blivit allt mer populära. I och med expansionen av mobilt internet 

har även sociala medier ökat i användning. I dag är datormobilen en bidragande faktor till att 

människan kan ha kontakt med omvärlden på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Samtidigt kan 

datormobilens inbyggda GPS ge företag och privatpersoner information om datormobilanvändaren 

då denne har en aktiv GPS. Då vi har märkt att lokalisering och positionering blir allt vanligare i 

applikationer och sociala medier har vi valt följande frågeställning: 

– Hur kan lokaliseringsteknik påverka användning och beteende hos datormobilanvändare? 
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Då vi talar om lokaliseringsteknik talar vi om datormobilens GPS. I uppsatsen undersöker vi om 

det finns tillfällen då GPS påverkar användaren på ett sätt som gör att denna agerar annorlunda på 

grund av tekniken. 

1.3 Avgränsning 
Då vi fokuserar på datormobilens inbyggda lokaliseringsfunktion uppstår frågor om bevakning 

och integritet. Positionen kopplas inte bara till en plats, utan också till en människa. Denna uppsats 

handlar om hur datormobilanvändare ser på den inbyggda lokaliseringsfunktionen, vi skriver 

också kortfattat om hur teknologi och bevakning i allmänhet har utvecklats. Uppsatsen nämner 

även mobilapplikationer som använder sig av positionering för att visa var användaren befinner 

sig. Då ämnet över lag är oerhört brett har vi valt att enbart fokusera på de ovanstående 

infallsvinklarna. Vi har valt att utelämna andra sidospår som inte är relevanta för vår 

undersökning, exempel är applikationsdesign och användbarhetsutveckling. 

 

1.4 Upplägg 
Uppsatsen har följande avsnitt. I inledningen, Avsnitt 1, framförs en kortare inledning samt syfte, 

frågeställning och avgränsning. I avsnitt 2 redovisas teorier som anknyter till frågeställningen. 

Avsnitt 3 beskriver vilka datainsamlingsmetoder som använts: enkät och fokusgrupp. Resultat och 

diskussion som framkommit i och med datainsamlingsmetoderna redovisas i avsnitt 4. I Avsnitt 5 

analyseras vad som framkommit genom teori och metod. Avsnitt 6 innehåller slutsatsen som blivit 

fastställd genom resultat och analys. I avsnitt 7 förklaras komplicerade begrepp i en ordlista. 
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2. TEORI 
I följande avsnitt redovisas hur GPS fungerar, hur bevakningen utvecklats, hur integritet påverkas 

av teknik samt hur integriteten påverkas av sociala medier. Teorin har legat som underlag för vår 

senare analys. 

 

2.1 Bakgrund 
I och med Internets expansion har användningen av datormobiler ökat, därigenom också 

teknikutvecklingen av dessa mobiltelefoner som nu bidrar till att människor ständigt kan vara 

uppkopplade på Internet. Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2011 har antalet personer som 

använder Internet i mobilen fördubblats, även genomsnittstiden som varje person spenderar på 

Internet i mobiltelefoner har ökat under det föregående året. Generellt sett är det vanligast att 

använda mobilen till att finna information om nyheter, väder, kartor och vägbeskrivningar. 

Användandet varierar dock något mellan olika generationer. Hela 78 procent i åldern 12-35 år 

använder exempelvis mobilen för sociala nätverk, motsvarande siffra hos äldre personer ligger på 

48 procent, 36-65 år, och 28 procent, 66 + år. 

 

Nästan 30 procent av Sveriges befolkning hade våren 2011 tillgång till en datormobil, såsom en 

iPhone- eller Androidtelefon. På grund av att allt fler människor äger en datormobil har antalet 

mobilapplikationer ökat. I datormobiler finns det dels förinstallerade program och tjänster men det 

finns också möjlighet för användaren att ladda ner valfria program, så kallade applikationer. Upp 

till 22 procent av de som använder mobilt Internet gjorde detta dagligen eller någon gång i veckan 

under det föregående året. När Internet nu är tillgängligt nästan överallt är det också lättare att 

koppla sin mobiltelefon till en plats. Det är relativt enkelt för människor att på olika sätt redovisa 

var de befinner sig så länge uppkoppling finns. Många olika applikationer, exempelvis Facebook, 

använder sig av denna typ av positioneringstjänst. Av de personer som använde mobilt Internet 

våren 2011, uppdaterade 25 procent av användarna var de befunnit sig, i åldern 16-25 år låg 

motsvarande siffra på 37 procent (Findahl, 2011, s. 28-32).  

 

I dag är datorenheter flera verktyg som vi arbetar med dagligen, så som persondatorer, 

handdatorer och datormobiler. Oavsett vilket verktyg vi använder så står det ofta i fokus för vår 

uppmärksamhet. I Sverige bor det i genomsnitt 2,5 personer per hushåll. Enligt Olle Findahl är det 

genomsnittliga antalet datorer per hushåll 2,8 vilket betyder att det i dag finns fler datorer än 
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människor i svenska hem. Vilka datorenheter som inkluderas redovisas dock inte (Findahl, 2011, 

s. 10).  

 

Användningen av datormobiler för tankarna till Mark Weisers vision. Mark Weiser, upphovsman 

till begreppet ubiquitous computing (begreppet har ingen vedertagen svensk översättning men 

innebär förenklat att datorerna ska bli en del av den mänskliga miljön), hade en vision om att få 

mänskligheten att tänka annorlunda kring datorer och användbarhet. Weiser hävdade att det borde 

vara samma sak att bära en laptop som att äga en mycket viktig bok.  

”By analogy with writing, carrying a superlaptop is like owning just one very important 

book” (Weiser, 1991, s. 94). 

Han ville göra datorenheter lika anonyma och vardagliga som en bok och menade att människan 

och dess arbete skulle vara det centrala, inte tekniken som sådan. I stället för att anpassa sig efter 

tekniken, bör tekniken anpassa sig efter människan. Weiser ville att datorer skulle finnas 

tillgängliga överallt. Han menade att de ska vara åtkomliga för betjäning och alltid vara redo att ta 

emot information från andra typer av datorer/tekniker. Datorn ska vara en personlig assistent, 

tekniken ska smälta in i bakgrunden men samtidigt finnas till hands då människor behöver den. 

Tanken med ubiquitous computing är att alla enheter ska sammankopplas med varandra. De ska 

vara inbäddade i allt som görs, var som helst och när som helst. De diskreta och intelligenta 

datorerna ska uppfylla människors behov, önskningar och begär på ett effektivt sätt (Weiser, 

1991). 

 

Tekniken blir allt viktigare när det gäller att förmedla kommunikation och social interaktion. 

System som utvecklas i dag påverkar både våra personliga och professionella liv. Denna sömlösa 

teknik förenas med tillit och frågor som berör personlig integritet. Weisers vision var att datorisera 

samhället fullt ut, han menade även att tekniken skulle komma att förändra det sätt som människor 

interagerar socialt (Weiser, 1993, s. 76). 

 

I dag har datormobilen, kanske som ett steg mot Mark Weisers vision, fått en betydande roll för 

den sociala interaktionen. Tillväxten inom mobiltelefonin har bidragit till utveckling av kraftfulla 

operativsystem och mobilapplikationer som i dag är en självklarhet i datormobiler. I takt med att 

datormobiler blivit allt mer populära har mobilapplikationer fått en ökad betydelse för 

mobilanvändning. Något som inte alltid framgår tydligt är att flera mobilapplikationer kräver GPS. 
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2.2 Global Positioning Systems (GPS)  
Möjligheten att lokalisera via GPS är global, vilket betyder att det var som helst i världen finns 

möjlighet till positionsbestämning. Uppbyggnaden av GPS startade år 1973 och i dag finns två 

etablerade satellitnavigationssystem. Det amerikanska Navstar GPS (Global Positioning System) 

och det ryska Glonass (Global Navigation Satellite System). Båda är militära och består av 24 

navigationssatelliter samt markstationsanläggningar i de båda länder som kontrollerar systemen 

(NE-satellitnavigation, 2012).  

 

I dagsläget etableras flera navigeringssystem runt om i världen. Innan årsskiftet 2011/2012 

lanserade Kina ett nytt GPS-system med namnet Beidou. Systemet styrs i dagsläget av tio 

satelliter men i slutet av 2012 kommer ytterligare sex satelliter att anslutas. Tanken med systemet 

är att Kina ska bli oberoende av det marknadsledande amerikanska Navstar GPS (IDG, 2011). I 

oktober 2011 sköt även EU upp de två första satelliterna som ska komma att bli EU:s egna 

satellitnavigeringssystem Galileo (Europeiska kommissionen Pressrelease, 2011). 

 

År 1993 öppnade det amerikanska försvarsdepartementet användningen av GPS för civilt bruk. 

Industrin satte fart när företag i allt större uträckning började tillverka lokaliseringsprodukter för 

den kommersiella sektorn. För de vinstinriktade företagen var funktionen viktig och efterlängtad 

eftersom den bidrog till en strategisk fördel och stimulerad tillväxt (Theiss, Yen & Ku, 2005, s. 

96). Numera går det att lokalisera alla föremål som har en extern eller inbyggd GPS. Det finns små 

GPS-enheter som kan sättas på väskor och klockor eller större navigationssystem som används i 

till exempel flygplan, bilar eller båtar. Intresset och efterfrågan för positionsbestämning har blivit 

så pass stor att även dagens moderna mobiltelefoner har funktionen inbyggd. 

 

För att en person genom sin 

mobiltelefon ska få information om 

var denne befinner sig måste 

mobilens platstjänster vara aktiverad. 

GPS fungerar genom att satelliterna 

sänder ut tidsuppgifter till 

mottagaren och genom skillnader i 

utsänd tid och tid vid mottagandet 

anges avståndet till satelliten.  
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Alla satelliter har atomklockor för att inte enbart redovisa exakt position utan också exakt tid. 

Mottagaren, i det här fallet datormobilen, har även en programmerad karta som talar om var på 

himmelen varje satellit håller hus, minut för minut. På detta sätt hittar satelliten datormobilen på 

bara några sekunder. Genom att kombinera värden från flera satelliter samtidigt erhålls latitud, 

longitud, och beroende på mottagaren, höjd över marken. Normalt ger dessa värden en 

noggrannhet på några tiotal meter (NE-GPS, 2012). GPS-signalen behöver obehindrad sikt ner till 

mottagaren för att fungera, därför kan det vara svårt att ta del av positionering om man befinner 

sig i till exempel en byggnad eller under vatten. Signalen kan dock passera moln, plast och glas.  

 

2.3 Övervakningens utveckling 
Lagen om allmän kameraövervakning trädde i kraft i Sverige 1998. Med denna nya lag 

prioriterades intresset av att bekämpa brott, medan människors integritet hamnade i skymundan. 

Den nya lagen markerade ett steg i övergången mot nya kontrollmetoder och i dag har både 

privatpersoner och företag gjort många ansökningar om att få sätta upp kameror. Hyresvärdar vill 

övervaka trapphus, domprostar vill övervaka gudstjänster och butiksägare vill inte enbart övervaka 

vad som händer i affären utan även vad som händer i omklädningsrummen (Nurmi, 2006, s. 81-

82). Den växande övervakningstekniken har även möjliggjort övervakning av elever på flera 

skolor i Sverige, kameror har till och med placerats i gymnastiksalarnas omklädningsrum på vissa 

skolor runtom i Europa. Enligt professor Jonathan Zittrain, på Harvard Universitet, har 

spridningen av övervakningskameror satt människans integritet i andra hand (Zittrain, 2008, s. 

206). 

 

Kristoffer Gunnartz, vetenskapsjournalist på Sveriges Radio, påstår att Storbritannien är det land 

som använder kameraövervakning på flest antal platser. I London monterades de första 

övervakningskamerorna upp i början av 1960-talet, då på utvalda tågstationer och matvarubutiker 

för att motverka brott. Under 1970-talet sattes kameror upp i tunnelbanor och på fotbollsarenor 

och där efter har det under 30 års tid monterats upp kameror i vanliga gatumiljöer, på 

demonstrations- och upploppsplatser, i parkeringshus, på motorvägar, vid bankomater och särskilt 

sårbara finansiella områden (Gunnartz, 2007, s. 61-62). Den brittiska regeringen har sammanlagt 

spenderat flera hundra miljoner dollar, motsvarande miljarder svenska kronor, på 

övervakningskameror vilket har lett till att regeringen nu har tillgång till en stor mängd 

information om människor (Zittrain, 2008, s. 206). I samband med teknikens utveckling har 

visioner om teknik inte sällan sammankopplats med positiva framtidsbilder, samtidigt kan dock 
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utvecklingen bidra till nya skräckbilder för övervakning. Dessa visioner och skräckbilder har 

uppstått i samband med den ökade betydelsen av datorer och Internet. I dag innefattar detta även 

mobiltelefoner, då flera av dessa har tillgång till Internet (Skovdahl, 2008, s. 11). 

I dag erbjuder företag spårning av mobiltelefoner. Mobiloperatören Telenor har exempelvis 

positioneringstjänster i flera familjeabonnemang för att man som privatperson ska kunna se var 

andra personer befinner sig. Bland Telenors kunder finns flera föräldrar som lokaliserar sina barn 

varje månad. Det är då inte GPS-koordinater som visar föräldrarna var barnen befinner sig utan 

lokaliseringen görs via mobilpositionering. Signalstyrkan från mobiltelefonen till mobilmasterna 

visar var barnen är. Till skillnad från GPS visar denna typ av mobilpositionering en sämre 

exakthet gällande position. Som bäst går det att få en position med en avvikelse på 100 meter och 

som sämst kan avvikelsen sträcka sig upp till några kilometer (Döös, 2011). 

I dagsläget lämnar fyra av Sveriges största mobiloperatörer, Telia, Tele 2, Telenor och 3, ut 

positionsuppgifter om mobilsamtal till SOS Alarm. Bakgrunden till att operatörerna lämnar ut 

positionsuppgifter är att EU, genom sitt telekomdirektiv, kräver att teleoperatörer lämnar ut 

uppgift om position då det är tekniskt möjligt (SOS Alarm, 2009). Alarmpersonalen på 112 har 

möjlighet att endast via ett knapptryck få tillgång till positionen på personen som ringer (Döös, 

2011). Däremot får inte mobiloperatörerna lämna ut information om lokalisering till 

privatpersoner. Trots att det inträffar att personer vill lokalisera sina borttappade eller stulna 

telefoner så görs detta alltså inte av mobiloperatörerna. 

Just nu diskuteras om SOS Alarm i framtiden ska kunna ta del av GPS-koordinater. Problemet 

med mobilpositionering via mobilmaster är inte bara den oprecisa positioneringen. Personer som 

lokaliseras måste ha tillgång till mobiltäckning. Om personen som ringer plötsligt inte längre har 

täckning är det omöjligt att bli lokaliserad, personen är som Döös uttrycker det ”borta för 

omvärlden”(Döös, 2011). Till skillnad från mobilpositionering via mobilmaster kan dagens GPS 

lokalisera varje mobil och dess destination. Så länge en GPS-enhet är påslagen går den att följa. I 

nödsituationer är detta en fördel men i andra situationer kan informationen bidra till att 

människans integritet och privatliv hamnar i skymundan. 
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2.4 Integritet 
Sedan 1970-talet har frågan om integritet och datorteknik varit föremål för utredning. Både 

datalagens och personuppgiftslagens syfte är att skydda människors personliga integritet. 

Människors integritet ska skyddas mot potentiella angrepp från omgivningen i form av 

kränkningar och/eller intrång. Oftast är det integritet i avseende att blir lämnad i fred eller att få 

vara anonym som ställs mot samhällets behov av att i vissa lägen kunna spåra eller ha kontroll på 

en individ. Mänsklig integritet omfattar ett behov av avskildhet och respekt för personliga gränser, 

både på det personliga planet och på samhällsnivå (Söderlind, 2009, s. 47).  

 

Söderlind menar att ju mer individcentrerat och personfixerat ett samhälle blir, desto mer behöver 

människor skydda sig från andras insyn. Informationshantering på en övergripande nivå berör 

frågan om den personliga integriteten. Samhällsmedborgarna ska inte bara garanteras en viss mån 

av personlig frihet när det gäller statens eventuella våld, inskränkningar och kontroll. De ska också 

garanteras ett skydd av yttrandefrihet (Söderlind, 2009, s. 15-16). 

Via Internet läser vi nyheter, söker information och har kontakt med vänner och familj. Allt som 

läggs ut på Internet kan spåras till den IP-adress som skickat informationen, kommer 

informationen i fel händer kan det användas på ett oriktigt sätt. Vissa webbplatser använder sig 

även av cookies, en textfil som läggs in och sparas på den egna datorns hårddisk, för att få 

information om besöksfrekvensen från en viss dator. Då en webbplats återbesöks identifieras 

besökarens dator med hjälp av cookien. Det är inte ovanligt att textfilen används för att anpassa 

annonser som presenteras på webbplatsen. Via cookien går det även att skapa sig en bild av 

enskilda besökare eller föra statistik (NE-cookie, 2012). 

 

Få människor tänker på vad som händer med den information de publicerar på Internet och vilka 

konsekvenser informationen kan få. Trots goda avsikter kan man i dag inte veta hur materialet kan 

komma att användas i framtiden. På Internet är vi alltid offentliga. Det vi publicerar via vår dator 

eller datormobil, kan bli synligt för användare i hela världen. Vi kommunicerar inte enbart med 

våra egna datorer utan med miljarder datorer runt om i världen. Bernt Skovdahl menar att det är en 

stor skillnad när det gäller Internet och tryckta tidningar. Information som finns i en tryckt tidning 

sparas inte på samma sätt som information i en webbtidning. Den tryckta tidningen kastas efter det 

att den använts medan artiklar i digitala tidningar finns sökbara under en längre period. Samma 

sak gäller våra e-postkorgar, även om vi raderar mejl regelbundet och samtidigt tar bort mycket 
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annat material så växer Internet konstant, dag för dag. Proportionerna av informationen som tas 

bort är inte alls jämförbara med det som publiceras (Skovdahl, 2008, s. 197-199).  

 

I dagens samhälle lämnar vi ofta ut information om oss själva i form av text och bild. Vi delar med 

oss av om hur vi mår och var vi bor. Genom att sammankoppla uppdateringar på sociala medier 

med GPS visar vi också på vilka platser vi befinner oss vid specifika tillfällen. Vi kan i dag enkelt 

dela med oss av personliga händelser till en stor mängd människor. Bill Herman skriver att det är 

oroväckande att människor accepterar att den nya tekniken äter sig in i deras privatliv. Sociala 

mediet Facebook äger exempelvis rätten till all form av text och bild. I dag reflekterar inte många 

över detta faktum då de delar med sig av privat information dagligen. Även här tänker inte 

människor på vad som skulle kunna hända om företaget en dag byter ägare som då kan använda 

informationen i annat syfte (Herman, 2011, s. 351-354). 

 

Människor kan fatta rationella beslut om att dela med sig av sin personliga information på nätet, 

men underskattar vad som kan hända med informationen i framtiden. På Internet sprids 

digitaliserat material snabbt och enkelt, även om man valt att radera en text eller bild kan den 

redan ha kopierats och spridits till andra platser. Som användare är man själv ansvarig över vad 

man sprider för information som andra människor kan ta del av. På grund av detta är det viktigt att 

tänka på att det inte är ovanligt att information på Internet återanvänds av andra människor, i både 

goda och onda avsikter. På sociala forum som exempelvis Facebook läggs det upp en stor mängd 

statusuppdateringar och fotografier dagligen. Detta har blivit ett steg mot en värld där fotografier 

och namn kan bli direkt sökbara i olika sammanhang (Zittrain, 2008, s. 231-232). Facebook har i 

dag drygt 4,5 miljoner användare i Sverige och nästan 774 miljoner användare globalt 

(CheckFacebook, 2012). Med tanke på det höga användaravtalet genererar webbplatsen därmed en 

stor mängd information om användarna. 
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2.5 Sociala medier 
Då sociala medier och nya applikationer sammankopplas med lokalisering lockas allt fler 

människor av att dela med sig av sin position. Framgången med platsbaserade applikationer 

baseras på att vissa personer är bekväma med att skicka sina lokaliseringsuppgifter till tredje part 

(Krumm, 2008, s. 392). På senare år har man kunnat koppla ihop lokalisering med nästan alla 

typer av sociala medier. Twitter, Instagram och Facebook är bara några av dessa. Om 

lokaliseringsfunktionen är aktiverad kan man via Facebook dela med sig av sin lokala plats till 

andra genom incheckning eller statusuppdatering. Med incheckningar på Facebook kan man vara 

väldigt precis då man kan skriva in exakt information om vilken gata och vilket husnummer man 

befinner sig på. Med tanke på Facebooks höga användarantal tillhör lokalisering många 

användares vardag utan att de nödvändigtvis reflekterar över det.  

 

I dag används sociala medier inte bara som en kommunikationskanal mellan privatpersoner. 

Företag använder också sociala medier för att kommunicera och integrera med sina kunder och 

därigenom fördjupa kontakten (Nilsson, 2011, s. 102). Att sociala medier är en bra 

kommunikationskanal intygar en undersökning gjord av Nordicom. Enligt undersökningen var det 

2010 vanligare att använda sociala medier än att använda traditionella medier på nätet. 

Beräkningar visar att drygt 35 procent mellan 9-79 år, använder sociala medier dagligen. För 

traditionella medier på Internet är motsvarande siffra 28 procent. Med traditionella medier avses 

morgontidning, kvällstidning, tidskrift, radio och TV. I åldersgruppen 15-24 använder närmare 80 

procent sociala medier varje dag, med sociala medier avses sociala nätverk, communities, 

diskussionsforum, chattgrupper och bloggar (Nordicom, 2011).  
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3. METOD 
I följande avsnitt sammanfattar vi hur vi samlat material till vår studie genom två 

datainsamlingsmetoder: enkät och fokusgrupp. Vi redovisar även urval, sammanställning samt 

metodkritik. 

 

3.1 Val av metod 
Inför denna uppsats har vi intervjuat Richard Döös på Telenor samt poliser som har valt att vara 

anonyma. Vi använde oss semi-strukturerade intervjuer för att kunna vidareutveckla frågor efter 

de svar vi fick. Intervjuerna har varit lätta att analysera och sammanfatta då vi innan intervjuerna 

hade en uppsättning frågor klara. När vi konstruerade frågorna fokuserade vi på öppna frågor. 

Björn Häger skriver att det är viktigt att ställa frågor som bäddar för uppföljning, frågor som: 

Vad? Hur? Varför? (Häger, 2007, s. 57). Vi valde också att koncentrera oss på okomplicerade 

frågor som var enkla. Detta för att informatören lätt skulle kunde besvara våra frågor. 

 

Via Google Docs utformade vi en enkät där vi frågade datormobilanvändare hur de påverkas av 

GPS-tekniken och det faktum att man är synlig för andra människor. Då vi konstruerade enkäten 

formulerade vi frågor som var lätta att förstå. Ord kan ha olika betydelser för olika respondenter, 

därför valde vi att formulera frågorna på ett begripligt sätt. Vi var noggranna med utseende och 

grammatik. Dåligt tryck, grammatiska fel, eller stavfel kan göra att respondenterna inte tycker att 

enkäten känns seriös och att de på så vis väljer att inte svara. Vi valde att börja med de 

lättbesvarande frågorna och lämnade de mer avancerade frågorna i slutet.  

 

Innan vi skickade ut enkäten gjorde vi ett pilottest på flera personer för att vara säkra på att 

frågorna var väl utformade, detta för att kunna förändra frågor som inte fungerade. Judith Bell 

skriver att trots tidsbrist ska man göra sitt bästa för att kontrollera att enkäten fungerar. Genom 

pilotstudier har man möjlighet att få reda på hur lång tid det tog för pilotanvändarna att genomföra 

enkäten. Man får även vetskap om vilka frågor som blev obesvarade. Syftet med detta är att se hur 

enkäten fungerar i verkligheten och få bort konstigheter och missförstånd innan den skickas ut 

(Bell, 2007, s. 146-149).  

 

Enkäten har funnits som underlag då vi konstruerat diskussionsfrågor till vår fokusgrupp. Genom 

fokusgruppen fick vi en mer personlig och djupare uppfattning om hur människor ställer sig till 

lokaliseringsfunktionen. Vi fick även information om de främsta för- och nackdelarna. 
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Fokusgrupper är en form av fokuserande gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för 

att på en forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds av en 

samtalsledare, en moderator, som styr diskussionen och ämnet i den mån det behövs (Wibeck, 

2010, s. 7-11). 

 

I fokusgruppen fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till varandra och gemensamt utveckla 

sina tankegångar. Deltagarna gav oss en fördjupad förståelse för vad som låg bakom deras tankar 

och erfarenheter.  

 

I vår fokusgrupp gav vi respondenterna några olika scenarion och frågor som de fick diskutera fritt 

om. För att vara säkra på att alla respondenter fick sin röst hörd och att ingen tog över hela 

diskussionen ställde vi frågorna: håller alla med om detta? För att ge alla chans att besvara 

varandras frågor ställde vi även följdfrågor som: Tycker A och B att det C säger stämmer? För att 

på bästa möjliga sätt dokumentera under fokusgruppen valde vi att göra ljudupptagning. På så sätt 

kunde vi ägna full uppmärksamhet till medlemmarna. Vi upplevde att detta sätt gjorde 

medlemmarna bekväma då situationen kändes mer som en vardaglig dialog. Vi har haft stor hjälp 

av det inspelade materialet då vi har kunnat lyssna igenom vad respondenterna sagt under 

fokusgruppen. Vi valde även att, under samtalets gång, föra anteckningar över yttranden som var 

extra intressanta. Detta för att på ett effektivare sätt hitta dessa uttalanden i det inspelade 

materialet. 

 

Som databearbetningsmetod valde vi att göra en innehållsanalys. En innehållsanalys är en 

empirisk vetenskaplig metod där man undersöker artefakter av social interaktion/ kommunikation. 

Det är ofta svårt att analysera fältanteckningar och intervjuer om inte datan är systematiskt 

jämförbar, då datan inte innehåller siffror blir den genast svårare att analysera. För att enklast 

möjligt analysera verbal data är det därför viktigt att samla ihop materialet (genom exempelvis 

ljudupptagning) och sedan göra om datan till text. På detta sätt kan man urskilja intressant 

information i material och dela in dessa i olika kategorier. När materialet är indelat i kategorier är 

det sedan lättare att organisera, identifiera samt finna mönster (Berg, 1995). I vår uppsats har vi 

fokuserat på vad texten säger, det som direkt uttrycks i texten. Vi har tittat på det 

manifesta/observerbara innehållet, inte på det latenta (Graneheim & Lundman, 2003, s. 111). 

 
Då vi började analysera vårt material lyssnade vi igenom den information vi bandat och skrev 

under tiden ner allt som sagts. Detta för att få en så bra översikt över materialet som möjligt.  
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I efterhand gick vi in mer djupgående på mönster, trender, tendenser och kontraster som vi utifrån 

diskussionen kunde urskilja. Vi var noggranna med att inte dra några generella slutsatser från 

datan som vi samlat in genom fokusgruppen. Därför har vi valt att inte använda siffror i analysen 

då siffror lätt ger ett intryck av att resultatet kan överföras till en hel population. 

 

3.2 Urval 
På grund av att antalet datormobilanvändare är så pass högt blev vi tvungna att göra ett urval för 

att begränsa och göra mängden respondenter hanterbara. Vi valde att lägga ut enkäten på olika 

forum samt bad vänner och familj att sprida enkäten vidare till andra. Då vi inte fick in tillräckligt 

många digitala svar delade vi även ut enkäten i pappersform på Södertörns högskola. Vi har 

medvetet valt att inte fokusera på kön och ålder då fokus ligger på datormobilanvändare och deras 

syn på lokaliseringsfunktionen i mobilen.  

 

Då vi samlade medlemmarna till vår fokusgrupp var vi noga med att personerna inte kände 

varandra. Grupper av främlingar och grupper av människor som känner varandra skapar olika 

former av social interaktion. Människor som inte känner varandra har inga tidigare sociala 

relationer, de kan inte ta varandras uttalanden förgivna. Då medlemmarna inte behöver ha kontakt 

med varandra efter deltagandet behöver de heller inte stå till svars för sina uttalanden och åsikter 

(Halkier, 2010, s. 28-29). Vi bestämde oss även för att inte välja klasskamrater, släktingar eller 

nära vänner som vi diskuterat vårt ämne eller uppsats med.  

 

Vi valde att variera kön, ålder samt yrke, inkomst och utbildning för att få en djupare diskussion 

då olika generationer har skilda livsstilar och livserfarenheter. Målet var att sammanställa en så 

varierande grupp människor som möjligt. Alla medlemmar som deltog i fokusgruppen var 

uppväxta på olika orter vilket gjorde att de hade olika bakgrund, då de växt upp under olika 

förhållanden. Wibeck skriver att det är viktigt att sträva efter att få en lämplig blandning av 

personer för att fokusgruppen ska fungera så bra som möjligt. Viktigt är att variera kön, inkomst, 

yrke, utbildning, religion och etnisk härkomst (Wibeck, 2010, s. 29). Det som gjorde att 

personerna hade något gemensamt var innehavandet av en datormobil. Alla våra gruppmedlemmar 

hade en iPhone, emellertid i olika modeller. Detta var dock en slump eftersom vårt krav endast var 

att var och en av medlemmarna skulle äga en datormobil.  
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Vi utförde vår fokusgrupp i hemmamiljö, hemma hos en av oss moderatorer. Personerna anlände 

på kvällstid efter arbete och skola. Den moderator som vi utförde fokusgruppen hos hade 

rekryterat sex personer från sitt sociala nätverk. Fördelen med att rekrytera personer genom sitt 

sociala nätverk är att deltagarna dels känner sig något tryggare på förhand och dels känner sig 

förpliktigade att ställa upp. Om deltagarna inte känner sig trygga kan det vara svårt att få samtal 

att fungera (Halkier, 2010, s. 31). Vi valde dock att låta den moderator som inte kände 

medlemmarna leda diskussionen. På så sätt kände varken medlemmarna varandra eller den person 

som fungerade som moderator. Innan vi startade diskussionen var vi även noga med att 

medlemmarna presenterade sig för oss och för varandra. 

 

3.3 Sammanställning av data 
Efter att vi samlat in allt material sammanställde vi resultaten från enkäten och fokusgruppen. Vi 

jämförde den information vi fått för att på så vis kunna finna likheter och olikheter. Vi valde att 

plocka ut de mest intressanta citaten och skapade diagram av enkätsvaren. Vi ansåg att de citat 

som återkom flera gånger var värda att lyftas fram samt de som verkligen stack ut. Efter att vi 

analyserat innehållet i materialet har vi jämfört det med tidigare forskning för att kunna besvara 

vår frågeställning på bästa sätt. Vi valde att använda oss av flera datainsamlingsmetoder för att få 

ett bredare empiriskt material på hur datormobilanvändare ser på GPS-funktion i mobilen. 

 

3.4 Metodkritik 
Vi valde att använda oss av 200 enkätsvar för att få en bild av hur människor tänker kring vår 

frågeställning. Vi är dock medvetna om att de inte kan representera en större mängd människor. 

”Alla som kastat krona och klave vet att de inte kommer upp varannan gång. Kastar man 100 gånger 

skulle man strikt slumpmässigt få krona 50 gånger och klave 50 gånger – det får man praktiskt taget 

aldrig. Ju fler gånger man kastar desto närmare 50-50 fördelning kommer man. På motsvarande sätt: 

ju större urval desto bättre” (Trost, 2007, s. 37).  

 

Slutsatsen hade blivit mer heltäckande om vi hade haft flera fokusgrupper. Men då vi haft en 

begränsad tid till vårt förfogande valde vi att fokusera på en, vi valde då att variera kön istället för 

att ha exempelvis två homogena fokusgrupper. Vi är också medvetna om att tekniken ständigt 

förändras och människors syn på GPS i dag kanske inte stämmer överens med vad människor 

kommer att tycka i morgon. Torsen Thurén skriver att om man bestämmer sig för att söka en 

sanning måste man vara medveten om att det är en provisorisk sanning (Thurén, 2007, s. 170). 
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4. RESULTAT & DISKUSSION 
I följande avsnitt sammanfattar vi resultat ur enkät och fokusgrupp samt diskuterar statistik som 

framkommit i samband med de olika undersökningsmetoderna.  

 

4.1 Enkät 
Inför enkäten ville vi få en mer allmän syn på hur människor ser på GPS-funktionen i 

datormobiler. Vi hade som mål att få 200 enkätsvar, vilket vi också fick. Vi frågade bland annat 

respondenterna vilka för- och nackdelar som finns med att ha en lokaliseringsfunktion i 

datormobilen, svaren redovisas nedan. Alla frågor går att hitta i bilaga 9.1. 

 

4.1.1 Fördelar 
Respondenterna tyckte att kartfunktionen var den funktion som var överlägsen alla andra. De 

menade att fördelen med att kunna se var man befinner sig eller hur man på enklast möjliga sätt 

kan ta sig från en plats till en annan är den främsta fördelen. Flera tyckte också att det är smidigt 

att man numera kan se resvägar i mobilen istället för att kolla upp dessa på en dator innan avfärd. 
 

”Fördelen är framförallt att man kan få en mer exakt position på var man befinner sig om man är ute och reser” 

 

Ett intressant användningsområde som en av våra respondenter tog upp var fördelen med att hitta 

om man gått vilse. Respondenten använde en lokaliseringsapplikation i sin datormobil i samband 

med jaktdrev för att inte tappa bort sig. Denne respondent använde också applikationen för att 

hitta in och ut i skogen vid svampplockning. Då respondenten hittat ett svampställe kan denne 

även spåra lokaliseringen dit för att hitta tillbaka.  
 

”Fördelen med lokalisering är att jag kan hitta tillbaka till ett svampställe som genererat en stor kantarellkorg. 

Det har även bidragit till att jag kommit ut ur skogen på samma ställe som jag kom in. Perfekt om man vill slippa 

att gå vilse! Har även använt applikationen i jaktdrev för att inte tappa bort mig” 

 

Idag finns det applikationer som gör det möjligt för datormobilanvändaren att spåra en tappad eller 

stulen telefon. Flera respondenter tyckte att det var bra att man genom denna applikation kan spåra 

en stulen mobil via GPS. 
 

”Jag ser en del fördelar med GPS, till exempel att man kan spåra telefonen vid exempelvis en stöld”  
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I enkäten framkom det att de applikationer som de flesta respondenterna uppskattade mest var Res 

i STHLM och Google Maps. Dessa applikationer använder sig av GPS och kan med hjälp av 

positionering visa hur man på effektivast sätt kan ta sig från en plats till en annan.  

I applikationen Res i STHLM kan man även få information om närliggande hållplatser (buss, 

pendel- eller tunnelbanestationer) om man till exempel besöker en plats i Stockholm som man inte 

har någon lokalkännedom om. Dessa applikationer var främsta anledningen till varför 

respondenterna valde att utnyttja sin lokaliseringsposition. 
 

”Jag gillar inte storebrorsfasoner och brukar undvika applikationer som ha tillgång till GPS, förutom när det 

handlar om giltigt skäl att nyttja GPS som i en navigator”  

 

Ett fåtal respondenter nämnde också applikationer som erbjuder rabatter. 
 

”Fördelen är applikationer där företag kan ge dig billigare pris på varor och tjänster om du är i närheten”  

 

Det var endast en av respondenterna som tog upp fördelen med att man kan bli hittad om man på 

något sätt skulle vara saknad under en längre tid.  
 

”Fler positiva fördelar skulle ju då också vara om man vänder på det. Om man faller ihop i en avlägsen del av 

landet och inte kan kommunicera, så är det lätt att bli hittad. Likaså om telefonen blir stulen så kanske man kan 

hitta tjuven, och ge denne ett tjuvnyp”  

 

En respondent tog upp fördelen med att få koordinatorer på kamerabilderna. Detta gällde både 

mobiltelefon och systemkamera då personen även hade en GPS inbyggd i systemkameran.  

 

4.1.2 Nackdelar 
Den främsta nackdelen enligt respondenterna var att lokaliseringsfunktionen förbrukar mycket 

batteri av mobiltelefonen. Det var även en del som tog upp problemen i att andra kan se var man 

befinner sig och på sätt blir efterhängsna eller svartsjuka.  
 

 

”Nackdelar med GPS är att alla kan hålla koll på en. Det ökar svartsjuka i förhållanden, minskar förtroenden, 

ökar risk för inbrott och andra kriminella aktiviteter”  

 

Vissa respondenter såg även problem i att personer man inte litar på kan ha uppsikt över om man 

är hemma eller inte. Rädslan för att personer man inte känner ska veta ens lokalisering berör 

främst Facebook. På Facebook används lokaliseringsfunktionen automatiskt då man inte aktivt 

stängt av den. Då man gör statusuppdateringar eller checkar in på platser redovisas positionen 
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automatiskt. På detta sätt kan fel person få reda på att man inte är hemma och på så vis begå brott 

(se 4.3 Brottslighet i samband med incheckning). 
 

 

”Andra kan tydligen se var man är. Det öppnar för en allsköns uppsjö av illegala aktiviteter där tjuvar kan se om 

man är hemma. Om man vet någon som jobbar som värdetransportör, så kan man kanske hacka dennes telefon 

och veta var han är just nu”  
 

”Jag anser att man kan bli utnyttjad om man jämt har sin GPS påslagen och att det inkräktar på ens privata sfär” 
 

4.1.3 Delade åsikter 
I vissa frågor var respondenterna oeniga. Att använda applikationer för att hålla koll på varandra i 

förhållanden var enligt majoriteten ett problem. Vissa såg dock enbart fördelar i den aspekten: 
 

 

”Det är svårare att undanhålla var man befunnit sig vilket på sikt troligtvis kan göra det svårare för människor att 

vara otrogna, bra tycker jag och säkert alla som någonsin upplevt det”  
 

 

”Min fru och jag har den alltid aktiverad. Vi kan då se om en resa flyter på eller om hon/jag är på dagis och 

hämtar barnen”  

 

4.1.4 Sammanställning av enkät 
Trots det att ett stort antal respondenter nämnde 

flera nackdelar med lokaliseringsfunktionen var 

det endast 39 procent av dem som aktivt brukade 

stänga av den (se diagram 1). Hela 10,5 procent 

av respondenterna visste inte hur man 

avaktiverade platstjänsterna och majoriteten 

brukade aldrig stänga av dessa. 
 
 

 

 

Av de personer som besvarade vår enkät var det ett större 

antal respondenter som inte reflekterade över det faktum 

att andra kan se var man vistas vid en viss tidpunkt då 

lokaliseringsfunktionen är aktiverad (se diagram 2).  
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Vi ser ett mönster i de som svarat ja respektive nej på den ovanstående frågan: Reflekterar du över 

att andra kan se var du befinner dig via din GPS i mobilen (se diagram 2). Av de 43 procenten 

som svarade ja på om man reflekterar över att andra kan se var man befinner sig via sin GPS 

svarade 63 procent av dem att de brukar stänga av sin lokaliseringsfunktion vid vissa tillfällen. Av 

de som svarade nej på den frågan var det enbart 20 procent som aktivt stängde av funktionen (se 

diagram 3 och 4). 

 

 

 

Detta tyder på att de som är medvetna om funktion är mer försiktiga med vad de delar med sig av 

till omvärlden. Medan de som inte reflekterar över sin GPS inte bryr sig om att stänga av 

lokaliseringsfunktionen i lika hög grad. Intressant var även att var tionde respondent inte visste hur 

man stängde av mobilens platstjänster.  

 

Då man laddar ner en applikation frågar datormobilen om applikationen får lov att använda 

datormobilens platstjänster. Oavsett om man tillåter applikationen att använda platstjänster eller 

inte så finns det möjlighet att stänga av lokaliseringsfunktionen/platstjänster i efterhand. Det går 

även att välja vilka applikationer som ska få ta del av lokaliseringsfunktionen, man har alltså 

valmöjligheten att tillåta eller förbjuda lokalisering för varje enskild applikation. Många av våra 

respondenter verkar inte ha vetskap om detta. 
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Det finns flera applikationer som kräver GPS 

för att över huvud taget fungera. Endast 19 

procent av våra respondenter påverkas i valet av 

att ladda ner en applikation om den kräver GPS. 

För 73,5 procent av respondenterna hade det 

ingen betydelse om mobilapplikationen tog del 

av lokalisering eller inte (se diagram 5).  

 

 

I vår undersökning ville vi ta reda på hur datormobilanvändarna ser på det faktum att man via 

Facebook kan se vilken plats andra befinner sig på. Publicering av detta kan göras antigen via 

check-in eller statusuppdateringar, förutsatt att lokaliseringsfunktionen är aktiverad. Större delen 

av våra respondenter (103 procent) tyckte att funktionen var onödig, de menade att andra inte 

behöver veta var man befinner sig. Utöver de som tyckte att funktionen var onödig stängde nästan 

5 procent av Facebooks platstjänster. Samtidigt tyckte en del av respondenterna att det kunde vara 

roligt att se var andra personer vistas. Men de skulle inte själva berätta var de befinner sig.  
 

”Ja, det är roligt att kunna se var andra befinner sig men nej, jag tycker inte att alla jämnt behöver veta var jag 

befinner mig” 

 

Då man statusuppdaterar i närheten av Stockholm, står det ofta near eller nära Stockholm. Detta 

var enligt några av våra respondenter inte lika allvarligt som att publicera exakt position, vilket 

man gör via check-in. 
 

”Än så länge visas inte exakt position vid statusuppdateringar utan exempelvis "Near Stockholm" så det är inget 

som påverkar mig” 

 

Vissa tog upp problemen i att statusuppdateringar ofta visar fel position.  
 

”De tillfällen den inte visar helt fel, vilka inte är många, är den bra!” 
 

”Den är väl bra, men visar ofta helt fel plats!” 
 

”Ja, det är kul. Men den visar ofta fel (vilket i ju och för sig även det kan vara lite kul)” 
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Upp till 70 procent av respondenterna tyckte att funktionen var rolig, och inte alls onödig. Men 

flera respondenter hade en kluven åsikt. 
 

”Är lite kluven. Personligen känner jag inte behovet av att dela med mig av var jag är hela tiden, men tillgången 

till den informationen kan säkert främja utvecklingen av nya funktioner och interaktionsmöjligheter vilket jag 

tycker är positivt, tycker inte att den utvecklingen ska förhindras i stort” 
 

4.2 Fokusgrupp 
Genom enkäten fick vi intressanta infallsvinklar som vi i fokusgruppen ville få mer djupgående 

svar på. I presentationen av resultatet har vi valt att benämna respondenterna efter varsin bokstav, 

A till F.  

 

4.2.1 Diskussion 
I fokusgruppen började vi med att ställa följande fråga: påverkar tanken av att andra kan se var ni 

befinner er ert val av att ha GPS-enheten påslagen? 

De äldre i gruppen var de som var mest oroliga för var informationen skulle kunna hamna. Medan 

de yngre i gruppen inte brydde sig i lika hög grad.  
 

A: Om man inte vill att någon ska veta var man finns är det bara att stänga av sina platstjänster, jag väljer till exempel 

inte att dela min lokalisering med Facebook.  

F: Jag tycker bara att applikationer som har en god avsikt att ta del av min lokalisering får ta del av den 

informationen… kartor och sånt! 

 

Upp till 50 procent att våra respondenter visste inte att man kunde stänga av sin GPS. De första 

kommentarerna under diskussionen om de brukar stänga av sin lokalisering eller inte vid vissa 

tillfällen var:  
 

B: Kan man göra det? 

C: Jag har den alltid på, har aldrig kommit på tanken att stänga av den... jag visste faktiskt inte heller att man kunde 

göra det. 

 

Då det finns applikationer som gör det möjligt att dela lokalisering med andra, frågade vi 

respondenterna om de skulle kunna tänka sig att dela lokalisering med en partner. 

Respondenterna var eniga om att man borde lita på varandra i ett förhållande och att kontroll i 

längden kan leda till svartsjuka och besatthet. 
 

D: Vad händer då om ena parten skulle stänga av sin GPS, då skulle man förmodligen bli orolig i onödan. 
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A: Jag skulle nog gå med på det om min partner ville det, men jag skulle inte föreslå det själv. Men om diskussionen 

skulle komma upp och hon absolut INTE vill ha det, då kanske jag skulle bli lite sugen att använda applikationen av 

ren nyfikenhet. 

C: Om man vill veta var den andre är borde det ju räcka med att ringa eller sms:a varandra. Det har ju alltid fungerat 

tidigare! 

 

Det sista uttalandet höll alla med om, varför inte bara ringa eller skicka meddelande till varandra i 

stället. Enligt respondenterna är tillit viktigast i ett förhållande, de menade att om man inte kan lita 

på sin partner så är förhållandet inte bra. De var eniga om att de tror att lokalisering inte bidrar till 

ett bättre partnerskap. 

 

Under denna diskussion tog även en av respondenterna upp något som varit omnämnt i 

tidningarna den senaste månaden, nämligen hur föräldrar kontrollerar sina barn genom 

lokalisering. Från början var respondenterna eniga om att detta inte är ett sätt att skapa tillit till 

sina barn. De menade att om barnen blir för kontrollerade så kommer de att ta avstånd från 

kontrollen på ett eller annat sätt. En av respondenterna tyckte dock att det skulle vara skönt att 

veta var framtida tonårsbarn befinner sig.  
 

B: Jag skulle nog vilja veta vart mina tonåringar befinner sig när de kommer upp i den åldern då man brukar vara ute 

sent på kvällarna… 

A: Det skulle inte jag! Jag ljög ganska mycket för mina föräldrar i den åldern och jag tror inte att relationen skulle bli 

bättre om de visste att jag gjorde det. 

 

Efter att medlemmarna i fokusgruppen hade diskuterat för- och nackdelar blev de eniga om att 

lokalisering av barn inte är något att sträva efter. Den respondent som hade egna barn tyckte dock 

att det kunde vara en fördel om man tillsammans med sitt barn kom överens om när, var och 

vilken tid lokaliseringen ska vara aktiverad. Detta höll de andra i gruppen med om. 

Respondenterna diskuterade även i vilken ålder lokalisering av barn är lämplig. De kom fram till 

att det skulle vara acceptabelt att lokalisera barn som är upp till tolv år gamla. Då inte i hemlighet, 

utan via en överenskommelse. De menade att ett alternativ skulle kunna vara att barnen ringer då 

de ska bege sig från en plats till en annan. Då kan man be sitt barn att aktivera sin GPS. 
 

D: Jag tycker enbart att man har rätt att följa enstaka sträckor då båda är med på det, till exempel hem från bussen. 

 

Efter denna omdiskuterade fråga återgick vi till den tidigare frågan, om att kontrollera sin partner. 

Nu resonerade respondenterna något annorlunda. De kom fram till att det vore positivt att även i 

partnerskap dela lokalisering vid vissa tillfällen, vid till exempel en hemresa under nattetid.  
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Som vi tidigare nämnt finns det i dag applikationer som kan hitta stulna eller borttappade mobiler 

via GPS. Vi tog upp diskussionsämnet med respondenterna och frågade hur de skulle agera om de 

spårade datormobilen till en specifik adress.  
 

B: Jag skulle ta med mig ett par polare och reka stället först innan jag bestämmer mig. 

F: Egentligen borde polisen hjälpa en med tanke på att man gjort hela förarbetet själv.  

E: Jag skulle ringa bolaget och spärra mobilen direkt! 

 

En av respondenterna berättade att en nära vän nyligen hade fått sin iPhone stulen under en 

vistelse på en nattklubb. Vid tillfället låg mobiltelefonen i personens jackficka i garderoben. När 

han hämtade ut sin jacka var mobilen borta. Dagen efter lokaliserade han mobilen, via sin 

stationära dator där han på en Internetsajt skaffat ett lokaliseringskonto. Där fick han upp en 

specifik adress på var datormobilen fanns och kontaktade då klubbens ägare för att be denne att 

synka adressen med sina anställda. Resultatet bidrog till att en av nattklubbens anställda blev 

avskedad. Efter att respondenterna hört detta kom de tillsammans fram till att funktionen kanske 

kan bidra till att kriminella aktiviteter minskar. De skulle dock aldrig ta saken i egna händer och 

besöka den person som stulit mobilen.  

 

Vi frågade respondenterna om de i förväg, via datorn, brukar ta reda på hur de ska resa eller ta sig 

från en plats till en annan. Alternativt om de brukar låta datormobilen guida dem under resan. Här 

var det fler av respondenterna som sökte efter resväg i datorn innan avfärd. Vanligt var dock att 

respondenterna kompletterade sina uppgifter via datormobilen om de åkt fel eller tappat bort sig 

under resans gång.  
 

D: Jag kollar alltid på datorn innan jag går, gammal vana. 

B: Nej, jag kollar i mobilen! 

 

Vi frågade respondenterna om de använder mobillokalisering för att hitta en gata eller om de 

frågar efter vägbeskrivning av förbipasserande. I denna fråga var det delade meningar. De flesta 

respondenterna valde oftast att kolla upp adressen i mobilen. 
 

B: Jag kollar alltid i mobilen eller går på mina egna instinkter. Jag tror alltid att jag hittar och när jag väl gör det blir 

jag stolt över mig själv! 

A: Jag frågar nog helst, känner att det här med GPS tar alldeles för lång tid… vill jag veta vägen snabbt så frågar jag. 

 

Svaren på de två ovanstående frågorna är troligtvis ganska varierande beroende på vilka vanor 

man har, hur länge man har haft tillgång till sin datormobil och hur tekniskt lagd man är.  
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Vi valde även att fråga respondenterna om de skulle kunna tänka sig att lämna ut sin 

lokaliseringsposition för att ta del av erbjudanden från olika företag. 
 

E: Om man tjänar på det så finns det väl ingen anledning att inte göra det? 

A: Jag har slutat bry mig, känns som att alla företag alltid vill ta del av information om en. 

D: Nej, jag skulle inte göra det! 

 

Respondenterna tillfrågades om ifall de väljer att inte ladda ner en applikation som kräver GPS. 

Även här var åsikterna delade men majoriteten tyckte inte att det hade någon betydelse eftersom 

det är möjligt att stänga av applikationens platstjänster i efterhand. 
 

F: Om det finns skäl till att de måste veta ens lokalisering tycker jag det är ok, typ kartor.  

C: Det här känns verkligen nytt för mig. Jag vill inte dela med mig av min lokalisering till andra företag. 

A: Jag stänger alltid av platstjänsterna på de applikationer jag inte vill ska ta del av min information. Facebook väljer 

jag till exempel att alltid stänga av, tycker inte att alla min ”vänner” måste veta var jag befinner mig hela tiden. 

 

När lokaliseringsfunktionen är aktiverad då man uppdaterar sin status eller checkar in på Facebook 

ser vännerna var man befinner sig. Vi frågade respondenterna var det finns för- och nackdelar med 

detta?  
 

B: Jag tycker att det är roligt att kunna se var andra befinner sig, det är kul att läsa andras statusuppdateringar. 

F: Ja, men funktionen fungerar inte så bra, man blir typ alltid lokaliserad till fel ställe. 

A: Kul om man lägger upp en bild med lokalisering... då kan man kolla på den några månader senare och komma ihåg 

var man var. 

C: Det känns som att det är en viss typ av folk som tycker att det är hippt att checka in på olika ställen, speciellt 

Stureplan. 

B: Jag har aldrig tid att statusuppdatera när jag är ute… då använder jag hellre tiden till att dricka en öl. 

A: Känns som att det har dött ut lite, förut var det mycket mer populärt. 

B: Det kan vara bra om man uppdaterar att man ska iväg över helgen till ett exempel, då slipper man onödiga samtal 

från vänner och familj. Då vet de redan vad man gör. 

 

En av respondenterna berättade att denne tycker att det är roligt att checka in på Arlanda innan 

semestern. Då eskalerade frågan och respondenterna började diskutera hur detta påverkar 

kriminalitet som inbrott. Respondenterna kom slutligen fram till att det i kriminella aspekter är 

värst att checka in på exempelvis Arlanda då andra förstår att man är bortrest under en längre tid. 

Detta gör det lättare för kriminella att planera ett eventuellt inbrott. 
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Slutligen bad vi respondenterna att tillsammans komma fram till de främsta för-och nackdelarna 

med lokaliseringsfunktionen. Fördelarna var främst kartfunktionen och användning av GPS då 

man reser. Även här kom applikationer Res i STHLM på tal. Andra applikationer diskuteras också 

men då utan namn. 
 

B: Jag vet en skitbra applikation som jag brukar använda. Om man är sugen på en riktigt god plankstek kan man hitta 

en schysst restaurang direkt! 

E: Jag tycker att Res i STHLM är bra. Allt annat är ju bara ploj! 

 

Respondenterna kom fram till att det är en stor nackdel då lokaliseringen går till överdrift. Till 

exempel lokalisering av sitt barn eller partner. De kom även fram till att GPS vid vissa tillfällen 

kan leda till inbrott eller bråk om man har något otalt med någon. 

 

4.3 Brottslighet i samband med incheckning 
Många respondenter från både fokusgruppen och enkäten har varit oroliga för att information om 

lokalisering kan komma i fel händer. De har främst talat om sociala medier som Facebook och 

menar att en incheckning på Facebook kan bidra till bostadsinbrott. Både personer som deltagit i 

enkäten samt personer som deltagit i fokusgruppen har haft tankar kring vad en statusuppdatering 

kan leda till om man till exempel delar med sig av att man ska resa bort en längre tid. Enligt 

statistik på Socialbakers har Arlanda terminal 5 flest incheckningar i hela Sverige (Socialbakers, 

2011). Uppenbarligen är det populärt att sätta på platstjänster när man ska ut och resa för att dela 

med sig av informationen.  

 

På grund av detta valde vi att kontakta polisen för att få svar på om Facebookanvändare behöver 

oroa sig över eventuella inbrott i samband med incheckningar. Då polisen varken har statistik eller 

information om detta kunde vi inte få några exakta svar. Den polis vi talade med berättade dock att 

Arlanda har används som en källa för information till brottslingar, som genom att titta på 

väskornas namntaggar får reda på namn och adress till personer som ska vara bortresta under en 

viss tid. Polisen vi talade med menar att många utnyttjar Internet för att få information och därför 

skulle det inte vara en omöjlighet att även finna detta i samband med check-in. Han menar att man 

ska vara varsam över vad man lägger ut på nätet då det finns vissa som använder Internet som en 

öppen bok. Han rekommenderar att man har sin profil stängd för andra än sina vänner på 

Facebook. Polisen vi talade med arbetar i underrättelsetjänsten och valde att vara anonym (Polis, 

2011). 
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5. ANALYS 
Genom fokusgruppen och enkäten har vi fått data som styrker mobilanvändarnas syn på GPS i 

datormobiler. Resultatet från fokusgruppen bekräftade informationen vi tidigare fått genom 

enkäten. I och med att vi samlade in 200 enkätsvar fick vi många olika intressanta 

användningsområden för GPS i datormobiler, så som användning av positionering i jaktdrev och 

vid svampplockning. I fokusgruppen fick vi dock en bättre förståelse 

för hur och varför respondenterna i fokusgruppen tänkte och tyckte som de gjorde. 

 

I enlighet med statistiken som redovisas i Svenskarna och Internet 2011 använder 

datormobilanvändare främst mobilt Internet för att ta del av kartor och vägbeskrivningar (Findahl, 

2011). I både fokusgruppen och i enkäten använde majoriteten av datormobilanvändarna GPS-

funktionen till att få fram information om just detta. Respondenterna menade att fördelen med 

lokalisering var att få information om var man befinner sig eller hur man enklast möjligt kan ta sig 

från en plats till en annan. Både i enkätsvaren och i fokusgruppen nämndes Res i STHLM, den så 

kallade SL-appen, som en bra applikation som har goda skäl att utnyttja lokaliseringsfunktionen. 

 

Majoriteten av respondenterna var eniga om att applikationer som utnyttjar datormobilens 

inbyggda GPS bör ha goda skäl till att använda positionering. Med goda skäl menade de 

applikationer som på något vis underlättar i kommunaltrafik, på vägar eller då man ska ta sig till 

en okänd adress (kartor). En liten del av våra respondenter i enkäten påverkades av om en 

applikation krävde en aktiverad GPS eller inte. I fokusgruppen var det något fler som var 

tveksamma till att ladda ner en applikation som krävde GPS. 

 

Enligt Findahl är personer mellan 12-35 år mer aktiva i att använda mobilen för att publicera 

information om var de befinner sig. Genom både fokusgrupp och enkät fick vi samma resultat. 

Däremot framgick att även äldre i stor utsträckning tycker att det är roligt att se var andra vistas. 

Även om de mellan 31-70 år inte redovisar var de befinner sig i lika hög utsträckning som de 

yngre, så tycker de att funktionen är rolig och intressant.  

 

Trots att Döös på Telenor berättar att föräldrar använder lokalisering av sina barn var det ingenting 

vi upplevde vanligt hos våra respondenter, varken i fokusgruppen eller i enkäten. Några få 

personer i enkäten nämnde att de lokaliserade andra människor, barn eller partners, men 

majoriteten tog främst upp de negativa aspekterna i att man kan följa andra människor. 
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Då vi frågade respondenterna i fokusgruppen vad de tyckte om att lokalisera partners var deras 

första reaktion att de tyckte att det vore olustigt att övervaka någon annan på ett sådant sätt. Efter 

en längre diskussion kom de dock tillsammans fram till att lokalisering skulle kunna vara bra i 

samband med överenskommelser. 

 

Genom undersökningen fick vi svar på att flera personer skulle kunna tänka sig att dela med sin av 

sin position till mobilapplikationer som erbjuder någon form av rabatt. Även om respondenterna 

inte använt sig av en sådan applikation hitintills skulle de kunna tänka sig att göra det i framtiden, 

detta vid generösa rabatter. 

 

Vi har inte kunnat jämföra vår analys med tidigare forskning om GPS i samband med integritet, 

detta på grund av det fortfarande är ett outforskat område. 
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6. SLUTSATS 
Våra resultat i studien visar att GPS i datormobiler berör människor på olika sätt. Enligt 

respondenterna är applikationer baserad på navigering, kartor, ett bra skäl till att utnyttja 

användarens GPS, mindre bra applikationer som nämndes var mobilspel. En intressant aspekt som 

har diskuterats flitigt bland våra respondenter berör integritet. En liten del av respondenterna 

tyckte att lokalisering av partners eller barn är ett bekvämt sätt att ha koll på varandra. Majoriteten 

av respondenterna tyckte dock annorlunda, de menade att för mycket kontroll bidrar till svartsjuka, 

besatthet samt minskat förtroende. Att använda lokaliseringsteknik för att kontrollera en annan 

människas rörelsemönster påverkar användningen negativt.  

 

Vi har kommit fram till att det sociala mediet Facebook bidrar till både positiva och negativa 

effekter när lokaliseringsfunktionen är aktiv. Många av respondenterna tyckte inte att andra 

behöver veta var man befinner sig, samtidigt som flera tyckte att det var roligt är läsa vad andra 

gör och är. Detta bevisar att det finns en konflikt när det kommer till check-in och 

statusuppdateringar med aktiverad GPS. I samband med att vissa respondenter inte vill dela med 

sig av sin position väljer de att stänga av sin GPS. På så vis påverkar tekniken beteendet. Något 

som vi fick fram under vår undersökning var att en oväntad del av respondenterna inte visste att 

man stänger av sin GPS via platstjänster. 

 

Vi har även kommit fram till att de respondenter som reflekterar över det faktum att andra kan se 

var de befinner sig via lokaliserings-funktionen i datormobilen stänger i större utsträckning av sin 

GPS vid vissa tillfällen, till skillnad från de som inte reflekterar över det faktum. 

Vi har i slutändan kommit fram till att majoriteten av våra respondenter, både de i fokusgruppen 

och i enkäten, anser att de positiva aspekterna med GPS överväger de negativa. Den främsta 

fördelen är navigering, vilket lokaliseringsfunktionen främst är till för.  

 

De främsta för- och nackdelarna enligt respondenterna:  
+ Navigering. GPS gör att man enkelt kan hitta och ta sig från en plats till en annan via lokalisering. 

+ Spårning av borttappad eller stulen mobiltelefon. 

+ Att man själv, om man vet hur man gör, kan kontrollera när och om man vill ha sin GPS på eller inte.  

 

- Funktionen drar mycket batteri. 

- Oönskad kontroll över varandra vilket bidrar till svartsjuka och minskat förtroende.  

- Ökad brottlighet då personer kan se om man är hemma eller inte. 
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7. ORDLISTA 
 

Datormobil = Datormobil, även kallad smartphone eller pekmobil, är en mobiltelefon med 

avancerade datorfunktioner. 

 

Applikation/mobilapplikation = Applikation även kallad app är ett tillämpningsprogram för 

datormobiler och mediaspelare som är avsett för praktiskt arbete, bland annat ordbehandling, spel 

och tjänster.   

 
Platstjänster = I datormobilen stänger man av och på lokaliseringsfunktionen via platstjänster, 

vilket betyder att man där tillåter applikationer att fastslå en ungefärlig plats eller inte. 

 

Incheckningar/check-in = En funktion på Facebook som gör det möjligt för användare att dela 

med sig av sin exakta position om platstjänsten (GPS) är aktiv. 

 

Statusuppdatering = En funktion på Facebook där man skriver en kortare uppdatering om vad 

man gör, denna funktion kopplas till den ungefärliga platsen man befinner sig på om platstjänsten 

(GPS) är aktiv. 
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9. BILAGOR 
 

9.1 Enkätfrågor 
1.   Kön 
       (Man/Kvinna) 

 

2.   Åldersgrupp 
       (15-20 år/ 21-30 år/ 31-40 år/ 41-50 år/ 51-70 år) 

 

3.   Reflekterar du över att personer kan se var du är via din GPS på mobilen? 
       (Ja/ Nej/ Övrigt:…) 

 

4. Brukar du aktivt stänga av lokaliseringsfunktionen på din smartphone? 
       (Ja/ Nej/ Jag visste inte att man kunde göra det) 

 

5. Brukar du stänga av Internet på din smartphone när du inte använder det? 
       (Ja/ Nej/ Jag visste inte att man kunde göra det) 

 

6. Många av dagens mobilapplikationer kräver GPS. Påverkar det ditt val av att ladda ner 

applikationen eller inte? 
       (Ja, valet påverkar mig/ Nej, det är ingenting jag bryr mig om/ Övrigt:…) 

 

7. Facebook kopplar ihop dina statusuppdateringar med den plats du befinner dig på om din GPS 

är påslagen. Tycker du att funktionen är bra? 
(Ja, det är roligt att kunna se var andra befinner sig/ Nej, jag tycker inte att alla behöver veta var jag är/ Min GPS 

är aldrig påslagen/ Jag har inte Facebook/ Övrigt:…) 

 

8. Vilka för- och nackdelar finns det med att ha GPS i mobilen? 
      (Fritextfråga) 
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9.1.1 Skärmavbild (webbenkät) 
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9.2 Frågor till fokusgruppen 
1. Påverkar tanken av att andra kan se var ni befinner er ert val av att ha GPS-enheten påslagen?  
 
2. Skulle ni kunna tänka er att dela lokalisering med er partner för att på så sätt få information om 
vad denne gör och är?  
 
3. Om ni letar efter en gata, tänker ni då på att ni har en GPS i mobilen eller finner ni andra 
lösningar, exempelvis frågar någon om vägbeskrivning i närheten?  
 
4. Om man gått vilse kan GPS-enheten hjälpa datormobilanvändaren att hitta hem, är det 
någonting ni har haft användning av själv?  
 
5. Om ni ska ta er från en plats till en annan, kollar ni upp resvägen innan avfärd eller låter ni er 
GPS guida er under resan? 
 
6. Något som var väldigt omnämnt i tidningarna för någon vecka sedan var hur föräldrar 
kontrollerade sina barn via GPS. Att föräldrarna kan se var de befinner sig vid speciella tillfällen. 
Tycker ni att det är OK att kontrollera barn under 18 år på detta sätt?  
 
7. Spelar åldern på barnen någon roll när det är OK eller inte? 
 
8. Om ni blir av med er mobil och spårar den till en adress, och misstänker att någon har snott den, 
hur skulle ni då agera?  
 
9. Många av dagens mobilapplikationer kräver GPS. Påverkar det ert val av att ladda ner 
applikationen eller inte? 
 
10. Skulle ni kunna tänka er att lämna ut er lokaliseringsposition för att ta del av erbjudanden från 
olika företag? 
 
11. Är er GPS alltid aktiverad eller brukar ni oftast ha den avstängd? 
Finns det specifika tillfällen ni väljer att stänga av den eller tvärtom sätta på den? 
 
15. Om man statusuppdaterar på Facebook och har GPS-enheten påslagen så ser kompisarna var 
man befinner sig. Vad finns det för- och nackdelar med detta?  
 
16. Slutligen vill vi att ni tillsammans tar fram de främsta fördelarna samt nackdelarna med 
lokaliseringsfunktionen? 
 

 


