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Förord 
Det är med stor glädje jag kan presentera denna rapport om lokaliseringsbaserade tjänster. Det 

har varit en tid av prövning och disciplin. Det har givit mig kunskap i hur man skriver 

forskningsrapporter och djup kunskap av ämnet LBS. Ni som har hjälpt mig och gjort det här 

arbetet lättare skall alla tackas men jag vill särskilt tacka Per Flensburg för hans vägledning och 

hjälp. Jo Skamedal måste också tackas för hans handledning under de sista delarna av rapporten 

vilket underlättade det för mig att skriva det viktiga kapitlet resultat. Ni hjälpte mig vid tillfällen 

att smala av detta stora ämne och få mig att fundera på vad som är intressant och är viktigt att 

belysa. Jag vill också tacka företaget T-kartor för er stora gästvänlighet när jag fick delta på er 

konferens. Detta gav mig tillfälle att lyssna och diskustera ämnet vilket inspirerade mitt skrivande 

mycket. Tack också till Jan Mill för att jag fick intervjua dig och att du hade svar på frågor om 

praktiska tillämningar och integritets aspekter av LBS. 

 

”Känslan av att jorden krymper växer” - Thomas Öberg 
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Background: Location-based services (LBS) contains of services helping users of finding 

positions of themselves or other objects. LBS applications can present information in varies types 

of ways, these could be threw speech, text, geographic symbols, photos etc. Not many studies 

have been done to examine the aspects of LBS communication and there is a demand for user 

and context centered mapping.  

Purpose:  The purpose of this report is to present a model for the development of user and 

context based services. The model will give guidelines of recommendations when implementing 

LBS. The different technologies that support LBS will also be noticed. I will also discuss if LBS 

can be supported of privacy. This thesis will include discussions on laws when dealing with LBS. 

Complications of implementing the technique will be addressed. 

Method:  For this study I will use Järvinens (2004) methodology guidelines from the book “On 

research methods”. 

Conclusions:  Here you can read the distinguish guide lines I have set up for development of 

LBS. To answer the problem formulation stated earlier I have made a division of three aspects 

that define usage of LBS: Standardization, usability and privacy. 
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Bakgrund: Lokaliseringsbaserade tjänster (LBS) innehåller tjänster som hjälper användaren att 

hitta positionen av dem själva eller andra objekt. LBS applikationer kan presentera information på 

många olika sätt genom bl. a tal, text, geografiska symboler foton mm. Inte många studier har 

gjorts som undersöker de olika aspekterna av LBS kommunikation, det finns även ett begär av en 

användar- och kontextcentrerade kartläggning. 

Syfte: Syftet med denna rapport är att presentera en modell för hur man kan använda LBS för 

användar- och kontextbaserade tjänster. Modellen kommer att ge riktlinjer som rekommenderas 

vid implementering av LBS. Tekniken LBS kommer även uppmärksammas och förklaras. En 

redogörelse för om tekniken LBS innebär att man kompromissar med integriteten hos personer 

kommer även att göras. I detta dokument kommer det även att diskutera vilka lagar som hanterar 

personuppgifter och om de är tillräckliga för att skydda personer för dagens och framtidens LBS 

tjänster. Komplikationerna av att implementera tekniken kommer adresseras i rapporten.  

Metod: Metoden i denna rapport följer många av Järvinens ”On research methods” (2004) 

anvisningar. 

Slutsats: Här urskiljs de riktlinjer som diskuterats fram för användandet av LBS. För att besvara 

problemformuleringen har en uppdelning gjorts i tre tydliga aspekter inom LBS området: 

Standardisering, användbarhet och integritet.  
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Lokaliseringsbaserade tjänster. En användar- och kontextcentrerad kartläggning av LBS 
 

Kapitel 1: Inledning 
I detta inledande kapitel kommer en kort teoretisk bakgrund beskrivas, den introducerar 

problemet som följs av en diskussion samt resulterar i en konkret problemformulering. Syftet ger 

en klarare bild av intentionen med undersökningarna. Sedan redovisas avgränsningen så att 

läsaren får en distinkt beskrivning av vad som inte hanteras i rapporten. 

 

Bakgrund 
Under början av 2000-talet har sökbarheten blivit mer markant med utvecklade tjänster för att 

söka personer med hjälp av olika tekniker. Samlingsnamnet för dessa tjänster är 

lokaliseringsbaserade tjänster (LBS) eller lokation aware service (LAS). Vad LBS har gemensamt 

är att de hanterar positionering, lokalisering och information som kan kopplas till positioner. För 

utförandet av tjänsterna kan tekniken GPS användas. GPS använder sig av satelliter, sändare och 

mottagare för att bestämma lokalisering av personer eller objekt. Men det kan även vara så enkelt 

som spårning av en vanlig stationär telefon. Li, Longley (2005) s.2 anger att informationen som 

levereras via LBS applikationer kan presenteras på många olika sätt så som text, tal, geografiska 

symboler, foton, 2-D kartor, 3-D kartor, videoklipp, virtuell verklighets scener samt ljud. Vilken 

som helst av dess kan användas för att presentera information ensamma eller i kombination med 

varandra.  

Studier visar att det finns en fokusering av multimedias roll och användarcentrerad 

kartläggning ex. Zipf (2002), Gartner (2004). 

Få empiriska undersökningar har gjorts inom aspekten LBS kommunikation. Skiftet från 

generella till användarcentrerade kartläggningar av LBS är en av de viktigaste utmaningarna under 

2006 och framåt när man ska utveckla geografisk informationsvetenskap Longley m fl. (2001), s. 

4 - 483 

Människors förmåga att svara på spatiala frågor kan vara begränsade till medvetenhet, 

begränsningar i uttryckandet eller kartläsning. Kognitiva begränsningar kan också påverka. Få 

undersökningar har gjorts inom detta område och många antagande om användning och 

beteende vid LBS är otestade och skall inte tas för givet Li, Longley (2005) s.2 
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Användningsområde 

Srivatsa (2002) anger i sin konsultrapport till IBM att Lokaliseringsbaserad tjänster för mobiler är 

anpassade till användarens behov av lokalisering för situationen. Vidare redovisas några 

använings områden för LBS. 

 
• Kör anvisningar, trafikinformation och väderrapporter 
 
• Underlätta nödläges situationer 

 
• Elektroniskbetalning av t ex tullar 

 
• Schemaläggning av transporter och lokalisering av passande transportmedel. 

 
• Lokalisera personer och affärsverksamhet som har elektroniskapositions anvisningar.  

 

Problemdiskussion 
Lokaliseringsbaserade tjänster har blivit och kan bli applicerade inom många områden. Det finns 

många tillgängliga modeller för LBS, men få användarcentrerade eller kontextbaserade 

beskrivningar. Målet är därför att kartlägga en användarcentrerad modell för användning av LBS 

med de komponenter och miljöer som det kan tillämpas i. För att göra detta kommer en LBS 

arkitektur illustreras som sedan bryts ner till en fokusering på användaren och sammanhanget vid 

användning av tjänsterna. För att exemplifiera konceptet i ett sammanhang har olika scenarion 

där personer i nöd får hjälp skapas. Det är viktigt att denna teknik används med hänsyn till 

personers integritet, detta kommer att diskuteras mer i teoridelen samt i resultatet. Efter 

studerande av ämnet i olika artiklar och rapporter kan det urskiljas att en förståelse för i vilken 

kontext tekniken ska användas är viktig. Detta är viktigt för att kunna anpassa tjänsten efter 

sammanhanget.  

Problemformuleringen är gjord med hänsyn till Backman (1998), s 70 frågor och avsikter. 

Först måste jag fråga mig själv om hur säker jag är av mina antagande för mina framtida studier. 

Kausalitetaspekten måste ses över med orsak verkan sammanbandet. Den teoretiserande 

aspekten där frågan om studierna är framåtutvecklande både teoretiskt och konceptuellt för en 

bättre förståelse måste ställas.  
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Problemformulering 

Lokaliseringsbaserade tjänster måste anpassas och utformas med tanke på användare, kontext, 

integritet, lagar och säkerhet. Vilka riktlinjer bör man följa med tanke på dessa aspekter?  

 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att presentera en modell för hur man kan använda LBS för 

användar- och kontextbaserade tjänster. Modellen kommer att ge riktlinjer som rekommenderas 

vid implementering av LBS. Tekniken LBS kommer även uppmärksammas och förklaras. En 

redogörelse för om tekniken LBS innebär att man kompromissar med integriteten hos personer 

kommer även att göras. I detta dokument kommer det även att diskutera vilka lagar som hanterar 

personuppgifter och om de är tillräckliga för att skydda personer för dagens och framtidens LBS 

tjänster. Komplikationerna av att implementera tekniken kommer adresseras i rapporten.  

. 

Avgränsning 
Rapporten är inriktad till att i huvudsak ta upp hur LBS fungerar på en teoretisk nivå. 

Forskningen fokuseras på utomhus relaterade LBS tjänster. Rapporten innehåller begränsad 

information om utveckling av applikationer. Inte heller behandlar uppsatsen på detaljnivå de 

tekniska aspekter som ligger bakom LBS teknikerna. Då en undersökning av användning av LBS 

skulle kräva resurser som jag inte har tillgång till så kommer jag att söka information från andras 

användningsforskning. 

 

Källkritik 
Under denna rubrik följer mina principer vid granskning av litterära källor. Den första är 

autenticitet vilket innebär att alla källor ska var precis vad de hävdar sig vara. Detta innebär att 

värdering av litterära källor skrivna av författare delaktiga i debatten om ämnet kommer göras. 

Källan ska helst vara skriven med flera stöd från andra insatta författare för att öka 

trovärdigheten. Tidsrelevansen ska kontrolleras genom att aktivt leta efter de senaste teorierna 

om valt ämne. Källan skall vara oberoende i den utsträckning att originalförfattarens åsikt inte 

skall ändras i ledet av källanvisningar. Detta görs genom spårning av ursprungskällan för att 

kontrollera ursprungstanken. Pålitlighet är viktig så att källan porträtterar verkligheten, det ska 

inte vara några ekonomiska, politiska eller andra intressen som stör denna verklighetsbild. Det 

finns många intressenter för det ämne som valts, därför granskas artiklar skrivna för företag med 
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åtanke på deras försäljningsintresse. Med detta i åtanke har jag även valt att inte göra någon som 

helst produktpresentation i denna rapport. Källkritiken är samma för Internetpublicerade källor 

med skillnaden att Internetkällor granskas än hårdare på grund av att de inte nödvändigtvis 

granskas innan publicering. Thurén, (1997), s 7 

Vid val att använda en källa från Internet används Leth, Thurén (2000) anvisningar för att 

kritikiskt granska dem. Anvisningarna anger att tendenser av att applicera världsåskådning blir 

mer frekvent, där av måste källan vara skriven på ett objektivt sätt där kulturella aspekter inte får 

spela för stor roll. Pålitligheten minskar då Internet innehåller en stor mängd information. Detta 

problem betyder att artiklar och rapporter på Internet kontrolleras noga. I denna rapport används 

Harvardsystemet för referering.  
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Disposition undersökningsrapporten 
Undersökningsrapporten är av typen kvalitativ rapport med huvudsakligen fem komponenter: 

 
Inledning I detta inledande kapitel kommer en kort teoretisk bakgrund beskrivas som 

introducerar problemet som följs av en diskussion som resulterar i en 

konkret problemformulering. Syftet ger en klarare bild av intentionen med 

undersökningarna. Sedan redovisas avgränsningen så att läsaren får en 

distinkt beskrivning av vad som inte hanteras i rapporten. 

Metod Inför denna undersökningsrapport har Järvinens (2004) metodologi 

studerats från boken ”On research methods”. Denna bok och Thurén 

(2002) kommer att sätta upp de metodik riktlinjer för empiri- och 

databearbetning som kommer att följas. Metoden i denna rapport följer 

många av Järvinens ”On research methods” (2004) anvisningar. Genom 

sekundär datainsamling kommer den teoretiska ansatsen skapas. Där görs 

antagande för att så småningom prova teserna i praktiken genom empiriska 

studier. 

Teori och 

teknologi 

Aktuella artiklar samt nätpublicerade källor är de största källorna till teorin i 

denna rapport. Men även vissa böcker inom området kommer att 

analyseras.  

Empiri Detta kapitel kommer mina och andra undersökningar inom området LBS 

analyseras. För att få en bredare kunskap om GIS och databas sparade 

kartor har jag deltagit i en konferens. Undersökningar i form av intervjuer 

har gjorts med en lärare på Polishögskolan i Växjö för att få kunskap i om 

hur polisen använder sig av LBS tekniken i dagsläget. Data från dessa 

intervjuer och andra undersökningar bearbetas och analyseras mot tidigare 

teorier i denna del. 

Resultat och 

diskussion 

I detta kapitel presenteras det resultat som genererats genom de 

undersökningar och teorier som studerats. De iakttagelser som gjorts 

kommer att ligga till grund för en diskussion. I denna diskussion tas de 

frågor som ställts upp och behandlas för att göra vetenskapligt legitima 

slutsatser. Dessa slutsatser ger riktlinjer för användning av LBS. Detta 

kommer göras genom att extrahera de svar som finns på den 

problemformulering som studien är grundad på. 
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Begreppsförklaring 
Följande begrepp är förkortade eller generaliserade i denna rapport. Förkortningarna är den 

engelska förkortningen av termer. Om svensk motsvarighet finns skrivs denna ut vid första 

kontakten med begreppen. 

 

LBS   - Location-based Service - sv. Lokaliseringsbaserade tjänster 

GPS   - Global Positioning System - sv. Globalpositioneringssystem  

WLAN  - Wireless Local Area Network  

WiFi   - Wireless Fidelity – sv. trådlöst lokalt nät  

RFID   - Radio Frequency Identification  

Bluetooth   - Short-range Radio Technology  

GIS   - Geographical Information Systems or Science 

SVG  - Scalable Vector Graphics 

Mobil enhet  - Enheter som handdator, mobiltelefon, PDA, laptop. 
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Kapitel 2: Metod 
Inför denna undersökningsrapport har Järvinens (2004) metodologi studerats från boken ”On 

research methods”. Denna bok och Thurén (2002) kommer att sätta upp de metodik riktlinjer för 

empiri- och databearbetning som kommer att följas. Metoden i denna rapport följer många av 

Järvinens ”On research methods” (2004) anvisningar. Genom sekundär datainsamling kommer 

den teoretiska ansatsen skapas. Där görs antagande för att så småningom prova teserna i 

praktiken genom empiriska studier. Utöver de här teoribyggande källorna kommer fler källor att 

granskas enligt Leth, Thuréns (2000) principer för att undersöka ämnet. Metoden som används 

kommer att vara kvantitativ för att behålla det positivistiska synsättet med så hög objektivitet som 

möjligt. Nedan visas ett led genom Järvinens taxonomi som är en anvisning över momenten som 

kommer att följas. Tanken är att varje moment i nedanstående modell skall gås igenom enligt 

strukturen. 

 

 

Undersökningstillvägagångssätt 
 

Undersökning med betoning på 
nytta och innovation 

Innovations-byggande 
tillvägagångs - sätt 

Tillvägagångssätt för studier 
 

Artefakt skapande

Illustration 1: Del av Järvinens undersökningstaxonomi med tilläggs klass. Källa: Järvinens (2004) 
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Järvinen (2004) anger att man ska utgå från att forskaren inte har någon kunskap om kopplingen 

mellan forskningsteorierna och verkligheten. Det är först efter tillämpningen av fallstudier, 

fenomenologi, etnografi och hermeneutik som man kan analysera och skapa ett resultat. Om man 

utgår från detta synsätt kan man undersöka om en teori stämmer med verkligheten. Teorin kan 

antingen utformas av forskaren eller studeras i litteratur. Järvinen fortsätter att argumentera att 

det ligger i forskarens intresse att beskriva hur olika saker kan kopplas ihop i verkligheten. Detta 

ger enligt Järvinen en bra grund för att förklara det man studerar.  

 

Byggprocess 
Järvinen anger att konstruktiv forskning är en process där man skapar artefakter eller entiteter 

som antingen är konkreta eller abstrakta. Dessa artefakter kan utvärderas enligt Järvinens 

taxonomi. Denna metodik ger möjlighet till att skapa nya applikationer genom att genomgå 

Järvinens byggprocess med väldefinierade mål. Målet behöver inte vara en artefakts sluttillstånd 

utan kan vara en förstudie eller en prototyp till en artefakt.  

 
 

Vetenskapssyn 
Jag anser att ett positivistisk angreppssätt skall användas i denna undersökning. När sedan empiri 

och teori ska analyseras ska jag praktisera det positivistiska angreppssättet för att få en objektiv 

bild av materialet. Jag kommer även att hålla mig inom det positivistiska regelverket för att få ett 

objektivt resultat. Efter grundläggande undersökningar som gjorts som inte presenteras för 

tillfället anses att det positivistiska angreppssättet är den bästa metoden och kommer producera 

det mest sanningstrogna resultatet. Kunskapen för att göra dessa slutsatser ska skapas genom 

empirisk induktion och logisk härledning. Under undersökningsprocessen kommer Wallace’s 

modell att tillämpas.  Målet med undersökningar enligt denna modell är att få ny kunskap och 

falsifiera okorrekt kunskap. Järvinen (2004) s. 6 
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Teorier 
 Logisk induktion   Logisk deduktion 

 
 
 

     
 
 
Empirisk generalisation     Hypoteser 
 
    

Metod

 
 
 
 

Klassifikation och   Operationalisation och 
uträkningar    utveckling av mättningar 

Observationer 
 

Illustration 2. Wallace’s modell. Källa: Järvinens (2004) 

 

Undersökningsprocessen kommer delvis att följa Wallaces modell. Därför kommer en förklaring 

av de olika stegen anpassade till denna undersökning redovisas här. Först kommer jag att 

formulera en problemfrågeställning som med teorier och härledning kan hjälpa till att svara på 

lösningen av problemet. Teorin skapar i mitt fall förutsättningarna för undersökningarna, det är 

från teorin den logiska deduktionen görs och steget till härledning av hypoteser kan utföras. 

Därefter görs eventuella uträkningar och generaliseringar som klassificering för att skapa en mer 

övergripande modell. Sedan ifrågasätter jag om hypotesen stämmer genom logisk induktion av 

undersökningsresultatet. Om resultatet är satisfierat med den teori som angetts i början av cykeln 

är processen klar. Om den ursprungliga teorin kan falsifieras, kommer en ny teori utformas och 

undersökningen tar så många varv det behövs för att undersöka närliggande teorier. Thurén 

(2000) anger att med hjälp av våra fem sinnen kan vi genom empiriska studier och observationer 

etablera fakta. Den positivistiska metodiken anger att efter man undersökt och utvärderat fakta 

kan man dra slutsatser om det är en sann utsaga. 

Empiriska studier kommer delvis göras genom intervjuer. Rapporten riktar sig till personer 

som studerar på högskola eller har motsvarande kunskap. Med denna ”förståelsehorisont” som 

Johansson (2003) beskriver den kommer inte grundläggande undersökningar inom ämnet och 

andra förknippade ämnen tas upp i rapporten. Där av kommer ingen specifik målgrupp att 

identifieras utan alla som har intresse av ämnet kan ingå i målgruppen. 
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Datainsamling 
Denna studie kommer att baseras på två olika typer av data: primär- och sekundärdata. 

Sekundärdata kommer att sökas för att skapa en teoretisk grund och användas som 

bearbetningsmaterial. När sekundärdata används kommer tillförlitligheten kontrolleras. För att 

samla primärdata om GIS, kanske det viktigaste området inom LBS, kommer jag närvara i en 

konferens om ämnet. Målet med deltagande i denna konferens är att få en djupare kunskap om 

GIS och närliggande ämne. Primärdata kommer delvis samlas in genom intervjuer. För att få 

bättre kunskap till användningsområdena av LBS kommer jag göra en kvalitativ intervju med för 

formulerade frågor och utrymme för diskussion. Målen med intervjun är analysera informationen 

och jämföra med tidigare teori. Ytterligare undersökningar kommer göras genom att analysera 

sekundärdata. 

 
Intervju  

Jag kommer att göra en intervju med en lärare på Polishögskolan i Växjö för att få kunskap i om 

hur polisen använder sig av LBS tekniken i dagsläget.  Denna undersökning görs som en 

kvalitativ intervju. Anledningen till den kvalitativa intervjun är att ta del i hur man inom polisyrket 

använder LBS samt få tillgång till inställning angående personlig integritet. Intervjun består av 

fyra delar (se bilaga: Intervju Jan Mill) som huvudsakligen behandlar två olika sorters frågor LBS 

tjänster och personlig integritet. Första delen består av en kort presentation av den intervjuade 

personen, där han får berätta vilken arbetsuppgift han har och hur länge han har haft tjänsten. 

Det frågas även om tidigare meriter. Frågorna i den andra delen av intervjun vill jag få svar på hur 

LBS i används dagsläget. Efter det kommer en följdfråga med intentionen att personen ska svara 

på inom vilka områden tjänsterna används. Nästa fråga ger den intervjuade personen chans att 

fundera på inom vilka områden LBS skulle kunna effektivisera polisens verksamhet med 

följdfrågan vilka funktioner som är önskvärda i en sådan tjänst.  Efterkommande frågor handlar 

om personlig integritet vid användandet av LBS. I dessa frågor behandlas integritetsaspekt av 

hanteringen av personuppgifter samt skyldigheter och åtgärder för skyddande av sådana 

uppgifter. I den resterande delen finns utrymme för frågor som kommit fram under intervjun. 

Intervjupersonen anser jag ha en bra erfarenhet av både praktiskt och teoretiskt arbete. 
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Kapitel 3: Teori och teknologi 

Aktuella artiklar samt nätpublicerade källor är de största källorna till teorin i denna rapport. Men 

även vissa böcker inom området kommer att analyseras. En generell arkitektur hittas tidigt i 

denna del. Sedan beskrivs de element och funktioner som kan anpassa till användar– och 

kontextbaserade LBS tjänster. Tekniken kommer även uppmärksammas och förklaras. 

 

Lokaliseringsbaserad tjänst (LBS) 
Mobiltelefoner och Internet har revolutionerat kommunikation och därmed personers livsstil. Ett 

ökande antal av mobiltelefonanvändare och Personal Digital Assistants (PDA) tillåter användarna 

att tillträda Internet var de än är och när de vill Steiniger m fl. (2006) s. 1 

Qusay (2004) artikelförfattare till J2ME and Location-Based Services publicerad på Suns 

hemsida klargör att LBS ger användaren av en mobil enhet personlig skräddarsydd betjäning för 

deras befintliga position. Detta öppnar en marknad för utvecklare, mobilnätverks operatörer och 

andra som kan erbjuda tjänster som ger värdeökande service som till exempel 

vägtrafikförhållande, vägbeskrivning, hjälp att hitta restauranger och mycket mer.  

LBS har blivit ett samlingsnamn för de tjänster som kan berätta för tjänstanvändaren om 

hennes position. En god definition av LBS ges på OpenGeospatial Consortium OGC (2005) s.12: 

 

“A wireless-IP service that uses geographic information to serve a mobile user. 

Any application service that exploits the position of a mobile terminal.” 

 

Dagens LBS tjänster är fragmenterade med ett antal patentskyddade lokaliserings teknologier, 

därför finns det en uppenbar nödvändighet att standardisera tjänsterna. Leite, Pereira (2001).  

Brimicombe, Li (2006) s.7 deklarerar att LBS klassas som leverering av data och 

informationstjänster där innehållet av dessa tjänster är skräddarsydda i kontexten av det aktuella 

projektet.  

I Langendörfer m fl. (2005) rapport hittar man en beskrivning av baskomponenterna under 

rubriken med samma namn. Lokaliseringssystem hämtar den tillfälliga positionen av en klient. 

Potentiella kandidater är GPS eller GSM i utomhusmiljö för att ämna några. Vidare skriver de att 

ju mindre träffsäkert systemet är desto mindre drabbas privatlivet hos personer.  
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Trådlösplattform 

 

Gateway för spatial-
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GIS server 
(positioneringsinformation) 

Positioneringsinnehåll 
server 

Databas källa

Mobilgränssnitt 

Internet

Säkerhet

Mellanmjukvara 

Webbgränssnitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Illustration 3: LBS Arkitektur: Egen bearbetning av Carley (2004), Peng, Tsou (2005) Stojanovic, Djordjevic-Kajan (2004) 

 
 

I illustration 3 visas en överblick av LBS arkitektur där olika element eller moment presenteras, 

vissa av dessa element och moment kommer hanteras senare i rapporten. 
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LBS komponenter 
Vid användning av lokaliseringsbaserade tjänster är det viktigt att identifiera de komponenter som 

behövs för att utföra tjänsterna. Nedan finns en illustration av alla komponenterna samlade, 

komponenterna finns beskrivna efter illustrationen 

 
 
 
 

Mobilenhet      Positionering 

       
 

 
 
 

 
 

       
Data – och innehållsleverantör och    

leverantör av tjänst och applikationer   Kommunikation nätverk 

LBS

 
 

Illustration 4: Bas komponenterna för LBS. Källa: Steiniger (2006) 
 

Mobilenhet: Ett verktyg för användaren att begära önskad information. Resultatet kan ges i form 

av tal, bilder, text mm. Möjliga enheter är PDAs, mobiltelefoner, bärbara datorer och diverse 

enheter för navigering. 

Kommunikation nätverk: Den andra komponenten är ett mobilt nätverk som transporterar 

användardata och tjänst förfrågan från den mobila terminalen till en serviceleverantör och 

tillbaka. 

Positioneringskomponent: För att processen av tjänsten ska fungera måste oftast användarens 

position bestämmas. Användarens position kan erhållas antingen genom mobilt 

kommunikationsnätverk eller genom GPS. Det finns även möjligheter att bestämma position 

genom WLANstationer, radiosändare, RFID chip med mera. De senast nämnda metoderna är 

mest använda inomhus. 
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Leverantör av tjänst och applikationer: Leverantören av tjänsten erbjuder användaren ett antal 

olika tjänster och är ansvarig för processen. Processerna kan vara uträkningar för bestämmande 

av position, ge vägbeskrivningar, söka i gula sidorna efter platser med mera.  

Data – och innehållsleverantör: Tjänstleverantören har ofta inte all information sparad utan 

kontaktar till exempel en GIS databas för att få tillgång till information.  
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LBS tekniker och verktyg 
Globalpositioneringsystem (GPS): Webopedia (2006) kungör att GPS är en förkortning av 

Global positioning system vilket kan översättas till global positioneringssystem. Det 

världsomspännande satellitnavigeringssystemet Middle Earth Orbit (MEO) består av 24 satelliter 

som kretsar runt jorden med motsvarande mottagare på jorden. Satelliterna har en omloppsbana 

på ungefär 20,000 kilometers från jordens yta och gör två kompletta kretslopp på 24 timmar. 

GPS satelliterna sänder kontinuerligt digitala radiosignaler som innehåller data om satelliternas 

position och exakt tid till de jordbundna mottagarna. Satelliterna är utrustade med atomur som är 

exakta ner till en miljard av en sekund. Baserat på ovanstående informationen vet mottagaren hur 

lång tid det tar för signalen att nå mottagaren på jorden. Tiden det tar för signalerna som skickas i 

ljusets hastighet att nå mottagaren svarar på avståndet mellan satelliten och positionen på jorden. 

Med vetskapen om avståndet mellan dessa två kan mottagaren lokalisera var sändaren är på 

jordytan genom en imaginär sfär centrerad av satelliten. Genom att använda tre satelliter kan en 

GPS applikation räkna ut longitud och latitud baserat på korsningen av dessa tre satelliters data. 

Om man använder data från fyra satelliter kan man även bestämma altitud på objektet. GPS är 

utvecklat och drivs av USA: s försvarsdepartement. Det hade ursprungligen namnet NAVSTAR 

(Navigation Systen with Timing and Ranging). Innan GPS blev tillgängligt för allmänna 

applikationer, användes det till att ge väderrapporter dygnet runt, för navigeringstöd till 

marktrupper, havs och luftstyrkor. Nedan finns en illustration på hur en GPS tjänst fungerar 

enligt ovanstående anvisningar. 

 

Exempel på en GPS tjänst 

 
Illustration 5: GPS tjänst. Källa: Egen 
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Wireless Local Area Network (WLAN): WLAN är ett nätverk med höga 

överföringsmöjligheter. WLAN ger en flexibel och mobil dataöverföring utan sladdar.  WLAN 

bygger på standarden 802.11b och används på frekvensen 2.4 GHz. Precis som LAN är 

uppkopplingen begränsad till ett specificerat område.  

Wi-Fi ett begrepp inom WLAN med så hög kapacitet att det kan kallas bredband, alltså med en 

hastighet på minst 512 Kb/s. Wi-Fi anspelar på beteckningen Hi-Fi som tidigare användes om 

ljudanläggningar med bättre standard än genomsnittet. 

Radio Frequency Identification (RFID): Svenska datatermgruppen (2006) uppger att RFID är 

en teknik för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd mellan speciella kretsar 

och sändare/mottagare. Det finns två varianter av RFID chip, passiv eller aktiv, det som skiljer 

sig mellan de båda är att den aktiva har ett batteri till skillnad från den passiva. RFID chip kan 

avläsas med en läsare på upp mot 10 meters avstånd för den aktiva varianten och 3 meters 

avstånd för den passiva varianten. 
Vid årsskiftet 2005/2006 startade ett miljöprojekt som heter Stockholmsförsöket. Det är ett 

försök att sänka trafiken på Stockholms mest belastade vägar med 10-15 procent. 

Automatiseringen av betalningen av trängselskatten görs genom RFID-transpondrar som kallas 

elektronisk fordonsdosa. Detta system finns även när man passerar över till exempel 

Öresundsbron. Detta är en passiv RFID-tag som kan kopplas till ett betalningssätt.  

Collins (2004) skriver i en artikel i RFID Journal hur en av Europas största 

underhållningsparker ”Legoland” i Danmark har infört ett Wi-Fi RFID system som ska hjälpa 

föräldrar att leta upp bortsprungna barn. Enligt företaget Bluesoft är denna lösning bättre på 

grund av den höga kostnaden ett traditionell RFID system skulle kosta, med hundratals 

mottagare i hela parken. Bluesofts aktiva taggar använder 802.11b trådlös LAN teknologi och 

behöver betydligt mindre mottagare än traditionella aktiva RFID system. En annan fördel med 

användningen av Bluesofts 802.11 Wi-Fi system är att det redan finns mottagare i en existerande 

infrastruktur som kan använda samma kontakt sätt som med Wi-Fi access punkter.  

Bluetooth teknologi: Webopedia (2006) deklarerar Bluetooth som en kortavstånds-

radioteknologi vars mål är att förenkla kommunikationen mellan apparater samt mellan apparater 

och Internet. Det används också för att synkronisera data mellan apparater och  
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datorer. Konceptet av att göra om sin handdator 

till ett GPS är antagligen inte något nytt, faktum är 

att det har funnits GPS tilläggsprodukter i flera år. 

Dessa GPS moduler har erfordrat särskilda 

kontaktkablar eller kopplingar, men nu har 

Bluetooth GPS mottagare utvecklats; vilka kan 

kommunicera med mobila enheter för att fungera 

som hela GPS med anpassad mjukvara. Produkter 

med Bluetooth teknologi måste kvalificera och gå 

igenom interoperabilitettester av Bluetooth  Illustration 6: Bluetooth Källa: Gizmos & gadget (2006) 

Interest Group för godkännande innan den får komma ut på marknaden. Bluetooths 

medlemsgrundare inkluderar Ericson, IBM, Intel, Nokia och Toshiba.   

Geografiska informationssystem (GIS): Geografiska informationssystem är ett datoriserat 

informationssystem för hantering och analys av lägesbundna data. GIS kan också vara ett 

instrument för att samla, förändra, manipulera, analysera och producera information kopplat till 

ytan på jorden. Dessa data kan existera som kartor, virtuell modell i 3D, tabeller och lister.  

 

GIS/Spatial 
databas 

Internet

LBS

Mobila 
enheter

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 7: Skärningspunkt inom LBS teknologier. Källa: Steiniger (2006) 

 

Figuren ovan visar det område där GIS, Internet och mobila enheter används tillsammans för att 

erbjuda LBS. Denna gemensamhet ligger i hanteringen av data med positionsreferens och 

spatialanalysfunktioner som skall kunna besvara följande frågor: 

• Var är jag? , 

• Vad är i närheten? eller 

• Hur kommer jag dit jag vill? 

 

LBS och GIS har olika ursprung och kan inte utan vissa svårigheter kopplas ihop. GIS har 

funnits och utvecklats de senaste årtionden medans LBS på senare tid har uppkommit genom 
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utvecklingen av mobila tjänster. Det är även en skillnad i systemens krav på resurser. En mobil 

enhet är begränsad till att fungera inom den enhetens begränsningar med låg datorkraft, små 

displayer och kort batteritid. Ett GIS system däremot kräver omfattande datorkraft och erbjuder 

en stor samling funktioner. Virrantaus m fl. (2001) 

Pilesjö (2003) berättar att kartinformationen till ett GIS kan läggas i olika skikt (se illustration 

8), där varje skikt presenterar en särskild kategori, t.ex. vägar, vatten, städer eller fastigheter. 

Informationsskikten kan beskrivas som elektroniska kartor, lagrade i datorn. De olika 

informationsskikten kan även kombineras och analyseras för att för att identifiera objekt. 

Informationen kan presenteras i grafisk eller numerisk form. Objektet kan t ex vara en fastighet 

som ligger 3 km från närmaste allmänna väg. Nedan ser du en tvåskiktig karta som kombineras 

till en i det nedersta skiktet. 
 

ID Datum Koncentration

I-21 2002-03-04 3 

I-26 2006-03-04 4 
 

ID Datum Koncentration

B-5 2002-03-04 150,340 

B-34 2006-03-04 145,004 
 

ID Koncentration Koncentration

K1 2 54,456 

K9 4 110,121 
 

Illustration 8: Flerskiktig GIS karta. Källa: Egen bearbetning Turnill (2006) Pilesjö (2003) 
 

  

GIS spelar en viktig roll i många organisationer. Till exempel polis och brandkår kan använda 

GIS för att lokalisera landmärke och faror och utveckla utrymningsplaner för krissituationer. GIS 

kan också användas av regeringar, forskningsinstitutioner och andra organisationer som behöver 

behandla stora mängder av geografisk data.  

På T-kartor konferensen (2006) angavs de två vanligaste formaten att spara kartor i en 

databas vara vektoriserad eller rastrerad. För tillfället är vektorkartor mest använt för att de inte 

tar upp så mycket plats som rasterkartor. Men med ökad support för större relationsdatabaser 

med stöd upp till flera Terabit har förekommandet av rasterkartor ökat drastiskt. Turnill Oracle 

Corp. (2006). Nedan visas exempel på vektorbaserad karta (t v.) respektive en rasterbaserad karta 

(t h.) 
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Illustration 9: Vektor och raster. Källa: Pilesjö (2003) 

 

Lokaliseringsbaserade tjänster inom mobil GIS är önskvärda just nu, därför finns behovet att 

göra en generell beskrivning av hur detta ramverk kan se ut. De viktigaste elementen redovisas i 

arkitekturen nedan. 
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Mobilgränssnitt 
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center 

Gateway service
Säkerhet

Illustration 10: Mobil GIS arkitektur. Källa: Egen bearbetning Carley (2004) Peng, Tsou (2005) 
 

Cell Global Identity (CGI) identifierar objektet av en telefon och med den en position. Cell 

indelningen som objektet placeras i kan variera från mindre än en km till ett tiotal km. Tekniken 

heter Timing Advance technology som lokaliserar cellen genom att beräkna tiden av 

signalsändningen, men detta ger bara marginella framsteg i positionbestämmande. 

Scalable Vector Graphics (SVG) är ett språk som låter utvecklaren göra grafik och grafiska 

applikationer i XML. SVG är även väl lämpat för små skärmar med den skalbara egenskap som 
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SVG erbjuder och är därför intressant kandidat för att presentera vektoriserade kartor i 

mobiltelefoner. Användningen av SVG är en rekommendation från organisationen W3C. Språket 

beskrivs som en plattform för tvådimensionell grafik. SVG används inom många 

verksamhetsområden som webgrafik, animation, användargränsnitt, mobilapplikationer och 

högkvalitets design. Den skalbara aspekten av SVG betyder att det inte finns några storleks 

restriktioner för en angiven vektor, det gör SVG skalbart till olika skärmupplösningar. Detta 

betyder även att SVG kan skrivas så att det skalas ner för skrivare eller gränssnitt med lägre eller 

högre upplösning. Vektorgrafik är geometriska objekt, dessa kan vara kurvor, linjer eller vektorer. 

Detta sätt att visa områden är mer resurseffektivt än JPG eller något rasteriserat format när det 

gäller att visa bilder. W3C (2006) 

Push och Pull tjänster. Generellt kan man urskilja två olika sorters lokaliseringstjänster 

beroende på användarens interaktion. Pull tjänster ger information till användaren för att hon 

begär den. Denna tjänst kan delas upp i ytterligare två användningar beroende på vad användaren 

begär för information. Begär användaren en ambulans till en särskild position kallas det en 

funktionell service. Om användaren istället endast begär information om positionen av närmast 

sjukhus är det en informationstjänst. En Push tjänst är till skillnad från en Pull tjänst inte begärd 

av mottagaren. Sådana här tjänster är istället aktiverade av händelser eller en särskild tid, det kan 

vara att mottagaren kommer inom ett särskilt område eller så utlöses tjänsten vid en särskild 

tidpunkt. Exempel på en Push tjänst kan vara att utlösa en orkanvarning till alla personer som 

bor inom det utsatt området. Eftersom Push tjänster inte är begärda av användaren kan de vara 

mer komplexa att skapa pga. att bakgrundsinformation om användarna inte finns. Steiniger m fl 

(2006) s. 5 

Mobila enheter Hur definierar man mobila enheter? Det finns inga absoluta svar på den frågan 

men jag har i detta arbete valt att definiera en mobil enhet som enheter som kan fungera inom 

olika trådlösa nätverk. Detta omfattar mobiltelefoner, PDAs, laptop och andra bärbara datorer. 

För att användaren ska kunna använda tjänster till alla dessa små eller stora gränssnitt måste 

gränssnittet vara skalbara och flexibla. Nedan ser du bara några av de enheter som finns, där 

skärmstorlek skiljer sig inte bara i yta utan även i utformning. 

 

Illustration 11: Mobila enheter. Källa: Egen 
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Användaraktiviteter 
Användaraktiviteter är de försök människor gör för att få kunskap för att lösa problem. I mobila 

situationer kan problemet vara att orientera sig, hitta personer eller hitta till en plats. Dessa 

problem resulterar i frågor som kan lösas med olika LBS funktioner. Nedan kan du se ett 

ramverk för hur sådana här problem kan lösas med LBS funktioner. De fem elementen som 

identifieras är fem tjänsterna som användaren kan använda.  
 

Element Problem Fråga 
 

Funktioner 
 

 

 
 

 Att lokalisera  Var är jag eller annat 
 mobilt objekt? 

 Positionering, 
 geografisk kodning 

 

 
 

 Att söka  Var är sökbart objekt? 

 Positionering, 
 geografisk kodning, 
 avstånds beräkning, 
 hitta relationer. 

 

 
 

 Att navigera  Hur kommer jag dit? 
 Positionering, 
 geografisk kodning, 
 vägledning 

 

 
 

 Att identifiera  Vad är objektet?  Söka information 
 Beskriva, mäta 

 

 
 
 

 Kontrollera/bestämma  

Lokalisering 

Identifiering 

Sökning 

Navigering 

Här  hittar 
du objektet 

Kontrollering 
 Inventera, 

 Vad händer där?  skapa mönster,  tillstånd av objekt  läsa trender 

 
Tabell 1: Användaraktiviteter. Källa: Egen bearbetning Reichenbacher (2004) 

 
Ovanstående tabell beskriver ett konceptuellt ramverk för mobil kartografi. Tabellen beskriver 

relationer mellan spatiala användaraktiviteter och GIS funktioner. Tabellen är en förenklad bild 

av Reichenbacher (2004) med en viss anpassning. Det är viktigt att veta hur den grundläggande 

koncept av kontext vid förståelse för användaraktiviter. Det finns dock ingen enhetlig 
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klassificering av mobil spatiala handlingar, men genom analys av tabellen ovan kan syftet med 

användandet av LBS identifieras.  

I nästa tabell identifieras de potentiella frågor som ett LBS system skall kunna svara på. 

Den kanske mest vanliga frågan är var en själv är (lokalisering). För att ta reda på var ett objekt 

är kan man söka objektet (sökning). Om ett man vill besöka ett objekt ställer man frågan hur 

kommer jag dit (navigering). Innan man ger sig av till ett objekt vill man kanske veta mer 

information om objektet (identifiering). Innan man börjar följa vägbeskrivningen kanske man 

vill kontrollera att allt är som det ska vara där (kontrollering). Till det sist nämnda elementet bör 

noteras att tiden är en viktig aspekt, då svaret på en sådan fråga berättar om elementets tillstånd. 
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Frågor 
 

Element Svar 
 

          
 
 
 
 

         Var  är jag? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabell 2: Spatiala frågor och svar. Källa: Egen bearbetning av Reichenbacher (2004) 

 

 

                                     
XY= 2324, 2354 
Lokalisera Lokalisering

Navigering 

Sökning

Kontrollering

Identifiering

Reston ett 
trevligt ställ 

             är namnet på staden? Vad                                      
Reston
Identifiering 

         Var  är sjukhuset?                                      
XY= 2325, 2353 
Sökning

                vägar är avstängda? Vilka                        
Y16 N  
Kontroll

         kommer jag från A till B? Hur                                      
Sväng höger… 
Vägbeskrivning 
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Användarvänlighet och användartänkande 
Under denna rubrik hittar du teorier om användartänkande som är en viktig aspekt i ett 

användarcentrerat LBS system. För oavsett hur funktionellt fulländat ett system är måste det även 

visa upp ett lättförståeligt och kompetent användargränssnitt så att alla de som ska använda 

systemet inte misstolkar just hur systemet skall och kan användas. Ett komplext system kan 

medfölja att användaren inte förstår vad som egentligen händer när program eller procedurer 

körs, eller i värsta fall att hon inte kan köra dem alls. 

Komplikationen blir här för designern att inkorporera fler funktioner samtidigt som 

användartänkandet måste koncentreras kring en allt mer allmän målgrupp. Användarvänlighet 

och användartänkande är två nära besläktade begrepp. Någon exakt definition på vad de innebär 

tycks inte finnas mer än det som ter sig självklart av begreppen: Att vara vänlig mot användaren 

och att tänka på/som användaren. Ett användarvänligt system är således ett system som är väl 

anpassat till användaren och dennes krav och begränsningar. Vissa av dessa begränsningar kan 

gälla för så gott som alla människor medan andra kan vara specifika för just denna användare. 

Här kommer användartänkandet in i bilden. En designer måste tänka på vilken användaren av ett 

system är och utveckla det så det blir användarvänligt mot just den användaren. Eller som det 

utrycktes i citatet nedan: 

 

“Perhaps the most basic principle is that the interface should be designed 

around the needs of the user rather than added on after a system has been 

completed, thus serving the constraints imposed by the system. This principle 

is sometimes expressed by the admonition to "know your user!"”  

      

– Marchionni (1991) 

Kognitiva begränsningar 
Mänsklig kognitiv begränsning är viktigt att tänka på när man ska göra lätt förståliga och 

lättanvändbara gränssnitt. Enligt Marchionni i hans Psychological Dimensions of User-Computer 

Interfaces tagen ur ERIC Digest. är människor huvudsakligen kognitivt begränsade av följande 

faktorer: Informationsintaget är begränsat till 5-9 informationsdelar. Med informationsdelar 

menas olika kluster av information. En människa är även beroende av repetition för att behålla 

information, det är en större kognitiv bedrift att återkalla information än att känna igen 

information. Marchionni fortsätter att förklara dessa faktorerna med exempel hos gränssnitt. De 

föregående faktorerna skall implementeras i menyer, frågor och datamanipulering. Nybörjare 
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såväl som bekväma användare föredrar att använda igenkännbara val än att komma ihåg 

kommandospråk.  

Människors förmåga att svara på spatiala frågor kan vara begränsade till medvetenhet, eller 

begränsningar i uttryckandet eller kartläsning. Kognitiva begränsningar kan också medverka till 

denna svårighet Li, Longley (2005) s.2. Kan du t ex svara på frågan om vilken longitud respektive 

latitud du befinner dig på?  

 

Komplexitet 
Komplexitet uppstår när systemet överstiger mänskliga kognitiva begränsningar. Som regel 

kommer människor bara ihåg 5 till 9 informationsdelar när man memorerar något Marchionni 

(1991).  

Detta är ett typiskt exempel på hur datorer överstiger människors kognitiva begränsningar. 

För att underlätta förståelsen för hela system kan man dela upp systemet i delar, för att lättare 

förstå hur varje del gör sin del för att bearbeta hela processen. Även vid systemutveckling 

praktiseras denna uppdelning vid skapande av stora komplexa system. Det kan då vara så att flera 

personer kan programmera olika delar av samma program samtidigt. När ett system inte delas 

upp i enhetliga, sammanhängande delar, uppstår således en onödig komplexitet och användaren 

får problem med att ta in informationen och använda systemet. Ljung (2005) 

 

Multidisciplinaritet 
Multidisciplinaritet behandlar konflikter och gemensamheter mellan flera discipliner. I detta fall 

den skillnad i yrkesutövning som kartutvecklare och IT-utveckling innebär. Illustrationen nedan 

är en tolkning av Turnell (2006) beskrivning av en disiplinärvägg, denna skiljevägg separerar de 

två olika disciplinerna inom vissa moment.  

Personers olika uppfattningar av betydelsen hos ord och bilder kan skilja från person till 

person. Även okunskap av fackspråk skapar misstolkningar mellan olika yrkesutövare. Fackspråk 

inom samma disciplin har oftast utvecklats ur behovet av exakthet som ger yrkesutövarna inom 

denna disciplin beskrivningar som är inte är tvetydiga NE (2005). När samma språk används för 

att kommunicera med en lekman ger ordet ingen alls beskrivning eller förklaring. Inom många 

discipliner finns även symboler som yrkesutövaren socialiserats in vad de betyder. Dessa 

symboler kan vara helt intetsägande för lekmän. Flensburg (2005) 
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GIS 

Spatial 
Databas 

Kart utv. IT utv. 

Disciplinärvägg

Kartor 

GIS 

Illustration 12: Disciplinärvägg. Källa: Turnill Oracle Corp. (2006) 

 

Infologi 
Infologi är läran om presentation och avläsning av verbovisuell information. Det är ett 

tvärvetenskapligt ämne som innehåller element från bland annat bild, datavetenskap, estetik, 

grafisk formgivning och informatik NE (2005). I praktiken kan man säga att infologi behandlar 

det stora problemet med att mottagarens uppfattning av ett visst budskap mycket sällan exakt 

överensstämmer med sändarens uppfattning eller budskap. Detta kan sägas gälla för ord, bilder 

och design på fysiska komponenter. Just användartänkande och användarinflytande känns viktigt 

för att uppnå en optimal kommunikation och är därför viktig inom LBS. I flera fall söker sig den 

designade produkten till en icke avgränsad målgrupp och det upplägg som vissa i den målgruppen 

uppfattar som användarmässigt korrekt kan av andra uppfattas som helt opedagogiskt. Det hela 

beror på vilken förkunskap man har. Ett exempel på förbryllning hos läsare av kartor kan vara en 

otillräcklig kunskap om de symboler som används för att beskriva objekt och företeelser. 

Rambaldi (2004) berättar att för att förklara dessa symboler används oftast en ”Legend” som är 

en beskrivning av de symboler som finns på kartan. En legend i detta fall innehåller ett grafiskt 

vokabulär. Vilka objekt som är relevanta att ingå i dessa legender är oftast upp till kartskaparen. 

Vidare föreslår Rambaldi att nyckeln till att beskriva spatial information för kommunikation görs 

genom en visualisering av objekten där detta visuella språk är väldefinierat i en bildlista. Det är 

särskilt viktigt att beskriva de vernakulära termer som kan finnas. 
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Systemförändringar 
Möjligheten till systemförändringar bestäms av hur låst systemet är och kan bedömas både ur 

användarens och ur designerns synvinkel. Ur designerns synvinkel bestäms möjligheten till 

systemförändringar av den plattform vilken hon jobbar mot och den komplexitet som systemet 

innefattar. Ett enkelt system med ett fåtal komponenter kan t ex förändras betydligt enklare än ett 

komplext dito där komponenterna är mer interrelaterade Ljung (2005). 

 

 

 

 
Andreas Bill - 27 - 

 



Lokaliseringsbaserade tjänster. En användar- och kontextcentrerad kartläggning av LBS 
 

Säkerhet och privatliv 
Med ett ökat antal applikationer och system som använder och sparar kontextuell information 

om sina användare måste man tänka på integriteten hos privatpersoner. Synnes m fl. (2002) säger 

att kontextuell information skulle kunna användas för att skapa applikationer som undersöker 

användningen av applikationerna och anpassar sig efter användningen, eller bara använda 

kontextinformationen för att optimera presentationen. Kontextinformation kan därför användas 

för att skapa komplexa applikationer till förmån för användaren av systemet. Synnes m fl. (2002) 

poängterar att informationen eller härledning av den kan orsaka allvarliga överträdelser av 

integriteten hos personer. En stor skillnad mellan spatial information och de flesta andra 

informationsattribut är att värdet i detta attribut ändras kontinuerligt. 

Enligt många studier gjorda om lokaliseringsbaserade tjänster är sekretess en viktig fråga 

Snekkenes (2001), Bisdikian m fl. (2001) Svårigheten kan vara hur man ska hitta den rätta 

balansen mellan lösningar samtidigt som man värderar skyddandet av individers privatliv. 

Användaren skall få kontroll över hennes information och där med ägandet av informationen 

ska tillhöra henne. Vem som helst som vill använda denna information skall begära rättigheter för 

att använda denna information. Men informationsägare är den enda logiska ägaren av sin privata 

information. Synnes m fl. (2002) 

Langendörfer m fl. (2005) uppger att när man pratar om LBS är det underförstått att vi också 

pratar om trådlös kommunikation. Detta på grund av faktumet att mediet kan ge tillgång till 

någon annans position utan någon ytterligare ansträngning, det första steget för att skydda 

information om privatliv är att säkra kommunikationskanalen. Vidare argumenterar 

artikelförfattarna att lagring av klienters positioner inte ska göras, då de kan användas för att 

generera rörelsemönster. Langendörfer m fl. fortsätter med att ange att ju mindre träffsäkert 

systemet är desto mindre drabbas privatlivet hos personer. 

Barkhuus, Louise & Dey, Anind (2003) har gjort en intressant hypotetisk studie på hur 

användbarhet kontra hur integritetinkräktande fyra olika LBS tjänster är. Studien är en 

undersökning i hur bekväma deltagarna är att ge ut sin positions information samt deras 

värdering av tjänsterna. Studien gjordes med 16 deltagare i åldern mellan 19 och 35 som var och 

en fick en femdagars journal där de skulle svara på angivna frågor om användning och oroligheter 

angående LBS. Några av deltagarna intervjuades efter försöket. Eftersom det inte fanns tillgång 

till alla LBS tjänsterna bads deltagarna att föreställa sig tjänsterna. Tjänsterna finns beskrivna i 

tabellen 3.  
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Tjänster Beskrivning 
Mobiltelefonen vet när användaren är i ett möte 
eller har lektion Tjänst A: Ringprofiler i sluten miljö 

Mobiltelefonen vet när användaren tillträder en 
biosalong eller restaurang Tjänst B: Ringprofiler i publik miljö 

Ett förslag på lunch ges till mobilen av återförsäljare 
när användaren närmar sig en restaurang  Tjänst C: Lunch erbjudande 

Mobiltelefonen kan lokalisera fördefinierade vänner 
och meddela när de är inom ett visst avstånd. Tjänst  D: Lokalisering av fördefinierade vänner 

 
Tabell 3: Lokaliseringsbaserade tjänster. Källa: Barkhuus, Louise & Dey, Anind (2003) 

 

Under slutet av varje dag rapporterade deltagarna hur många gånger de använt tjänsten och i 

vilken grad den har varit användbar för dem. Båda variabler mäts enligt Likerts skalan 1 till 5. De 

angav också om de tyckte spårningen av deras position inkräktade. Utöver skalan gavs deltagarna 

möjlighet att utveckla deras betygsättning med kommentarer. 

 
 
Tjänster Betyg 

Användbarhet 
Betyg 

Inkräktande 
Genomsnitt 
Antal/dag 

Tjänst A: Ringprofiler i sluten miljö 3.75 2.1 1.5 

Tjänst B: Ringprofiler i publik miljö 2.6 2.2 0.4 

Tjänst C: Lunch erbjudande 2.2 3.7 0.3 
3.75 3.25 Tjänst  D: Lokalisering av fördefinierade vänner 1.3 

 
1= inte användbar alls, 5 = mycket användbar 1=inte inkräktande, 5 = mycket inkräktande 
 

Tabell 4: Medelbetyg för tjänsterna. Källa: Barkhuus, Louise & Dey, Anind (2003) 
 

Sammanfattning av undersökning 

Generellt tyckte deltagarna I denna studie att tjänsterna A och D (Sluten ringprofil och 

lokalisering av vänner) var de mest användbara tjänsterna. Den minst använda tjänsten blev tjänst 

C (Lunch erbjudande). Enligt studien är deltagarna i allmänhet inte oroliga över att ange spatial 

information om sig själv, särskilt när det gäller till en sluten innan angiven grupp. När man 

sammanfattar undersökningen visas att tjänst D (Lokalisering av vänner) var en av de mest 

användbara tjänsterna, men denna tjänst fick även ett negativt betyg i inkräktande i privatlivet. 

Tjänst C (lunch erbjudande) var minst populär angavs även som den mest inkräktande tjänsten. 

Tjänst B var ganska neutral med en låg frekvens på användning och ett användbarhets betyg som 

var 2.6. Tjänst B tolkades som den mest positiva tjänst när det gäller icke integritetskränkande.  
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Lagar och rekommendationer 
 
Sekretess betyder att känslig information inte får avslöjas för obehöriga. Behörighetskontroll är 

en viktig åtgärd och ibland nödvändigt för att upprätthålla sekretess. I Sverige finns lagar om hur 

man behandlar personuppgifter vid automatiserad behandling av uppgifter, denna lag heter 

personuppgiftslagen (PuL). Rixlex (2006) PuLs första paragraf beskriver syftet med lagen: 

 
1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras 

personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 

 

Den viktigaste sakfrågan handlar om hur den nya industrin av trådlös lokaliseringsteknologier och 

applikationer är relaterade till personlig integritet. Det europiska direktivet 97/66/EC om 

personlig data och integritet kan kortfattat sammanfattas enligt följande: 

Ge personen som angett samtycke komplett information om användandet av lagrad data, 

använd bara data för syftet den har insamlats för. Ta bort eller göra information anonymt efter 

användning. Ge användaren möjlighet att begränsa skickandet av personlig data.  

Integritets frågor om lokaliseringsbaserade tjänster diskuteras i OMA Location Working 

Groups Forum (2006). Detta är en samling av aktörer inom branschen som gör en ansträngning 

för att standardisera positionsinformationen till ett format för att kunna kontrollera säkerheten vi 

överföring, men bara lite av detta arbeta har publicerats till allmänheten. 
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Användarfall 
I denna del av rapporten ska jag ge konkreta exempel på hur olika tekniker inom LBS kan 

tillämpas för att hjälpa räddningsaktioner, katastrofhjälp mm. Ett par av exemplen är påhittade i 

den bemärkelse de anger lösningar till problemen i exemplen men de har en anknytning till riktiga 

händelser. Det sista användarfallet är en fiktiv händelse. 

 

Användarfall: Katastrofhjälp med GIS 

Följande fakta är tagen från Kristianstads kommuns hemsida (2006) och scenariot är till stor del 

inspirerad av översvämningen sommaren 2002 i Kristianstad. 

Stora delar av staden Kristianstad ligger endast några meter över havets nivå. Stora Torg i 

centrala Kristianstad har en nivå på 4 meter över havet. Vissa delar ligger till och med under 

havsytan, på gammal sjöbotten. Här finns Sveriges lägsta markpunkt, - 2,41 m under havsytan. 

Helge å, som passerar Kristianstad och flyter genom Hammarsjön söder om staden, är Skånes 

största å och kan tidvis stiga ett par meter. Vid exceptionella väderleksförhållanden, med stora 

flöden och höga vattenstånd i Helge å och Hammarsjön, finns risk för att Kristianstad 

översvämmas. Både bostadsområden och ett flertal viktiga samhällsfunktioner finns inom de 

områden som hotas av översvämning.  När Kristianstad anlades 1614 som en fästning var detta 

vattenrika område ett skydd mot angripare. Detta naturliga skydd kan nu istället vara ett hot mot 

befolkningen i staden.  

 
 
Scenario: Katastrofhjälp med GIS 

En vinter med mycket nederbörd i hela Sverige har resulterat i stora vattenmängder som tar sig 

ner till Hammarsjön via Helge å ända från Småland. Detta har inneburit att stora översvämningar 

drabbar de närliggande bostadsområdena vid sjön och de som bor där har blivit tvungna att 

evakuera platsen. Med den ökande tillströmning av vatten är nu myndigheterna oroliga för det 

vattenreningsverk som ligger i närheten av översvämningen och förövrigt Sveriges lägsta plats 

kan sättas ur bruk. Vissa kommunikationssätt har även satts ur drift som tåg och vägnät. Vid 

detta läge har kommunen efterlyst tillgång till datoriserade kartor för att snabbt se hur 

infrastruktur för eventuell evakuering ser ut samt vad som krävs för att försäkra att 

vattenreningsverket är funktionellt. Med tillgång till ett GIS gör ansvarig upp en alternativ 

evakueringsplan genom att ta fram ett skikt av vägkartor och sedan planera hur 

persontransporten till närmaste evakueringspunkt kan ske. Ytterligare skikt kan läggas på för att 

hantera trafik genom att beräkna befolkningsmängder inom vissa områden på kartan. För att se 
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vilka områden som kan drabbas kan man studera en topografikarta inom samma system. Kartor 

som berättar var vattensamlingar finns, anger vilka vallar som behöver stärkas.  

 

Användarfall: Sökande med GIS GPS och GSM 

Följande användarfall är en sammanfattning av ett kidnappningsdrama som utspelade sig i 

Göteborg i början av 2005. Informationen i scenariot är taget från diverse stora tidningars 

nätpublikationer. Illustrationen är konstruerad från Eniros karttjänst. Efter scenariot kommer ett 

stycke som tar upp hur LBS skulle ha kunnat hjälpa till i ärendet.  

 

Scenario: Sökande med GIS GPS och GSM 

En VD inom en stor hemelektronikkedja blev i början av året 2005 kidnappad i Göteborg. 

Personen lämnade sitt hem på Tredje Långgatan i Linnéstaden där för att åka till huvudkontoret 

på Hisinen klockan 07.45 på måndag morgonen. En dryg halvtimme senare, klockan 08.22, tog 

någon ut en större summa kontanter med hans kort. Uttaget skedde vid bankomaten på Doktor 

Fries torg i stadsdelen Guldheden i centrala Göteborg, bara några kilometer från hans hem. En 

halvtimme senare tog någon ut ett större belopp med att hans bankomatkort på samma ställe. 

10.37 samma måndag skickades ett SMS till den kidnappades far, det tydde på att sonen var 

kidnappad. Han ringde omedelbart tillbaka till sin sons mobiltelefon, men nådde bara 

röstbrevlådan. Efter det var mobilen avstängd. Två dagar senare hittades den kidnappades bil i 

Majorna, inte långt från hans bostad. Den kidnappade fanns 18 dagar senare på en parkbänk i 

Slottsskogen i Göteborg. 

 

 
Andreas Bill - 32 - 

 



Lokaliseringsbaserade tjänster. En användar- och kontextcentrerad kartläggning av LBS 
 

 
Illustration 13: Senariokarta Källa: Bearbetning Eniro (2006) 

 

Bilden ovan visar de fyra områden som anges i föregående text som är: 

 

1. Tredje Långgatan i Linnéstaden (Personen lämnade sitt hem) 
 
2. Doktor Fries torg (större belopp tas ut på hans bankomatkort) 
 
3. Majorna (den kidnappades bil hittas) 
 
4. Slottsskogen (den kidnappade hittades på en parkbänk Slottsskogen) 

 

Det borde finnas en lucka för att spåra den kidnappades mobiltelefon när SMSet skickades. En 

mobiltelefon är spårbar bara när den är på och kan då spåras via sitt IMEI-nummer, en 15 siffrig, 

unikt nummer som registreras varje gång mobilen kopplas upp, oberoende av vilket abonnemang 

eller kontantkort som används. Om sen den moderna bilen som användes för transportering 

under kidnappningen innehåll GPS mottagare skulle den kunnat spåras och ge polisen en 

uppskattning på upp till 5 meters positionering av berövarna. Bilen som hittades har en dator 

inbyggd i sig som berättar när bilen senast kördes och hur långt vilket borde ge värdefull 

information vid sökningen.  
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Användarfall: Räddningsaktion med GPS 

Följande fall är påhittat för att beskriva hur LBS tjänster kan hjälpa räddningsmyndigheter att 

hjälpa personer i nöd. Tekniken som används är den mest kända av LBS tjänster GPS. Men även 

spårning av mobiltelefon används.  

 

Scenario: Räddningsaktion med GPS 

En allvarlig singel bilolycka har ägt rum någonstans i närheten av Växjö för ett kort samtal har 

tagits emot av lokalpolisen i Växjö. Under samtalet anger personen att han har kört av vägen och 

kört in i ett träd som har tryckt in fronten och klämt både passageraren och föraren i bilen. 

Samtalet bryts kort efter att personen gett sitt namn och inga frågor om var olyckan hänt hann 

göras. Men polisen agerar snabbt och kontaktar brandkår och ambulans för att de ska kunna göra 

sig utryckningsredo. Sedan begär han en positionssökning på mobilen som ger en uppskattning 

att den nödställda är närmast en mobilmast söder om Växjö. Han ger anvisningar till ambulans 

och brandkår om den nödställdas ungefärliga position. Efter det kollar han bilregistret efter 

namnet han fått vid kontakt med den nödställda. Sökningen resulterar i att förarens förälder som 

är registrerad ägaren till bilen angett en GPS referens kopplad till bilens registrerings nummer vid 

eventuell nödsituation. En ny sökning görs via GPS och bilen lokaliseras 1,2 mil söder om Växjö 

på en avskild väg. Ambulans och brandkår underrättas och de kan nå platsen kort efter.       

 

Användarspecifikation: Räddningsaktion med GPS 

Räddningsaktion med hjälp av GPS 
ID: AF1 
Aktörer: Polis, brandkår 
Förutsättningar: Den nödställdes mobilen är på, fungerande GPS 
Händelseförlopp: 
1. Lokal polisen ta emot ett samtal 
2. Polisen tar kontaktar med brandkår och ambulans 
3. Polisen spårar samtalet 

3.1    Polisen anger mobiltelefonnr till spårnings enheten. 
3.1.1 Numret spåras till närmaste mottagarmast 

4.   Polisen meddelar brandkåren och ambulans om ungefärliga position  
5.   Polisen gör kopplar namnet på den nödställda till ett registrerings nummer 
            5.1     Polisen begär sökning av GPS referens  
                        5.1.1    Sökningen resulterar i en träff 1.2 mil söder om Växjö. 

 
Tabell 5: Användarfall Räddningsaktion med hjälp av GPS. Källa Egen 
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Kapitel 4. Empiri 
Detta kapitel kommer mina och andras undersökningar inom området LBS analyseras. För att få 

en bredare kunskap om GIS och databas sparade kartor har jag deltagit i en konferens i 

Kristianstad. Konferensen är ett årligt möte som hölls under tisdagen den 9:e maj till den 10:e 

maj 2006 som företaget T-kartor anordnar. T-kartor är ett företag som konstruerar och 

uppdaterar kartor för olika tillämningar. Konferensen handlar till stor del om Geografiska 

Information System. Undersökningar i form av en intervju har gjorts med en lärare på 

Polishögskolan för att få kunskap i om hur polisen använder sig av LBS tekniken i dagsläge. Som 

komplement till intervjun undersöktes vad som står konkret i svenska lagar angående 

personuppgifter. Data från denna intervju och undersökningar bearbetas och analyseras mot 

tidigare teorier i denna del. 

 

Konferens analys 
Konferensens fokusering var på GIS och utveckling av olika applikationer främst CPSNG. 

Konferensen bestod av många presentationer om professionella tjänster som tillhandhåller kartor 

för transport, topografiska samt hydrografiska kartor, statskartor mm. Under en presentation av 

Pavel Trhon uppmärksammades en del enkla användbara verktyg upp för kartutveckling som 

zoomning, panorering, identifiering och utskrifter. Men även avancerade funktioner som spatial 

selektion, routing samt editering. Detta gav en inblick hur komplexa till exempel 

routingalgoritmer kan vara. Under konferensen uppmärksammades även komplikationer vid 

vägbeskrivningar då kartor indexerade i två dimensioner, detta medföljer att det blir 

komplikationer när viadukter går över vägar då systemet tror att dessa vägar hänger ihop.  

Föreläsaren för företaget Oracle Turnill (2006) gav en god förklaring av skillnaden och 

användningen av vektoriserade och rasteriserade kartor. Vektoriserade kartor består av punkter, 

linjer och polygoner. Med sådana här kartor kan en vektor identifieras som t ex en sjö eller en 

byggnad, fördelaktigt kan även objekt tilldelas attribut samt underlättar avståndsberäkningar med 

hjälp av fasta punkter. Turnill fortsatte att berätta att vi i större utsträckning använder 

rasteriserade kartor idag och i framtiden. Rasteriserade kartor kan ses som ett rutnät av pixlar som 

tilldelas ett positionsvärde samt annat värde vid behov. Exempel på den senaste beskrivna 

tekniken kan vara satellitbilder och flygfoton. Turnell tog också upp ett problem för utveckling 

som finns illustrerade i illustration 12 i denna rapport. Här beskrivs de problem som kan uppstå 

mellan Kartutvecklare och IT utvecklare. Turnell beskriver även problemet med att det finns en 

uppdelning av serverar dedikerade för en sorts data och inga kombinerade. Turnell angav även en 
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modell för hur en framtida databas kan fungera på ett standardiserat sätt i form av en Web 

Service. Fördelarna med denna standardisering skulle vara många: att det endast skulle behövas 

en källa för all information, hård säkerhet, realtidsuppdatering, samordningsförmåga av data och 

lokaliserings medvetenhets processor, integrerad spatial information från multipla källor, 

förstärkta affärs- och operationell intelligens och frågorna till databasen bara var genom ett språk. 

Turnell anger även fördelarna med en gemensam plattform. Vidare presenterade Turnell en 

illustration på hur en Web services plattform som förklarades ovan skulle kunna se ut: 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentligt arbete 

Ingenjörskonst 

Extern WS Extern WS 

Planering 

Land hantering 

Spatial 
Databas 

Illustration 14: LBS med en Web service plattform. Källa: Turnill (2006) 
 

Denna modell ger en bra bild på en standardiserade modell som var önskvärd enligt Jan Mill 

inom bland annat polisväsendet för att ta del av LBS tjänster i olika ärenden. Förövrigt medger 

Turnell under konferensen att Oracles databaser stödjer tre dimensionell datalagring men stödjer 

inte indexering i mer än två dimensioner. 

Konferensen angav många visioner om utvecklingen av GIS som inspirerade mitt skrivande 

och gav mig nya idéer. 
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Intervju analys 
Den 11:e maj 2006 gjordes en intervju med en lärare på polishögskolan för att få kunskap i om 

hur polisen använder sig av LBS tekniken i dagsläge. Jan Mill som intervjuades angav att han har 

jobbat som lärare inom poliskunskap de fyra senaste åren på Växjö Polishögskola. Tidigare har 

Mill jobbat som polis. Mill berättade att GPS börjar bli standard i alla radiobilar och obligatoriskt 

i hund- och eftersökningsenheter. Vidare berättar han att det finns ett projekt med att införa 

handhållna enheter med GPS. Han anser dock att det kan bli en viss redundans om två poliser 

och bilen är utrustade med GPS i samma enhet.  Mill utpekade även att fotbojan skulle kunna 

beskrivas som en LBS då den aktiveras utanför ett visst angivet område och tar då kontakt med 

polis eller övervakare.  

På en annan fråga anges att ärenden angående stulna fordon skulle kunna underlättas om 

varje bil utrustades med GPS sändare. GPS skulle då bara aktiveras till polisen när fordonet är 

stulet. Det finns även önskemål om att märka gods för spårning vid stöld.  

Ett projekt som redan implementerats i Storbritannien är TETRA som står för TErrestrial 

Trunked Radio, detta system hjälper poliser i Storbritannien att spåra, söka och navigera. 

Systemet är enligt Mill uppe för utvärdering inom svenskpolisväsen.  

Polisernas integritet inom sitt yrke, har visat sig vara en fråga när försök med att använda 

GPS och spåra polisbilars positioner saboterats av användarna själva. Sekretesslagar gäller vid 

polisens alla undersökningar. Vid förundersökning råder en ännu starkare sekretess lag. Men så 

fort åtal väcks gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att all information som samlats 

inklusive spatial information blir tillgängligt för alla. Mill berättar att strikt reglering gäller för att 

upprätthålla sekretess. I regleringen ingår kontroller, personliga inloggningar där systemet sparar 

vem som gjort vad i systemet. Rent praktiskt använder polisen AT-kort med personlig kod för att 

tillträda fysiska lokaler.   

 

Undersökning lagar 
Den första frågan som togs upp i teorin var hur viktig sekretess var vid användning av 

lokaliseringsbaserade tjänster. För att få svar på den frågan kan man titta på hur t ex polisen 

tillämpar sekretess inom sitt arbete. Deras mål är att lyda lagen om sekretess med en hög 

noggrannhet till dess att åtal väckts för att skydda den misstänkte Mill (2006). Det finns en lag för 

hur personuppgifter ska behandlas i undersökningar av polisen denna lag heter Polisdatalagen 

(1998:622). Denna lag ger vissa undantag i hanteringen av personuppgift för att: 
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1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten, 
 
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa 

när sådana har inträffat eller 
 
3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal. 

 

Efter undersökning av personuppgiftslagen hittades ingen specifik paragraf som behandlar spatial 

information, men det kan vara så att dessa uppgifter går under samma lagar som alla andra 

personuppgifter. 

 

Analys av undersökningen 
Studien som utförts av Barkhuus, Louise & Dey, Anind (2003) som tidigare presenterats visar 

intressanta resultat när det gäller både användarvänlighet och grad av integritetskränkande. Den 

kanske mest intressanta upptäckten är den att den mest använda tjänsten också angavs som 

integritetskränkande med ett medelvärde på 3.25 på en skala av 1-5. Forskarna har gjort en 

uppmärksamhet att lokaliseringsökande tjänster som i detta fall är tjänster för att identifiera sin 

egen eller andras lokalisering är betydligt mer förnärmande än de tjänster som hanterar 

positioneringsmedvetenhet. Alltså deltagarna kände sig mindre utsatta när de var positionerade 

någonstans än när de var på väg mellan två positioner. Generellt tyckte deltagarna i denna studie 

att tjänsterna A och D (Sluten ringprofil resp. lokalisering av vänner) var de mest användbara 

tjänsterna. Studierna visar även ett resultat som säger att deltagarna var mindre bekymrade över 

att bli spårade så länge de fann tjänsten användbar.  Den minst använda tjänsten blev tjänst C 

(Lunch erbjudande), denna tjänst definieras enligt forskarna som en lokaliseringssökande tjänst då 

den gav luncherbjudande om deltagaren närmade sig en restaurang. Resultatet blev då negativ i 

integritetsaspekten. Studien visar att tjänst D (Lokalisering av vänner) var en av de mest 

användbara tjänsterna, men denna tjänst fick även ett negativt betyg i inkräktande av privatlivet. 

Korrelation på 0.31 bekräftar detta. Tjänst C (lunch erbjudande) var minst populär och angavs 

även som den mest integritetskränkande tjänsten. För att analysera dessa resultat måste man 

tänka på att denna undersökning inte omfattade riktiga LBS tjänster utan bara fiktiva sådana. Det 

är därför deltagarens fantasi som styr hur hon upplever användningen av LBS i detta fall. 

Undersökningen innehåll inte en beskrivning av vilken information som användes eller sparades. 

Undersökningen gjordes på de funktioner som definieras som bakomliggande till LBS. 

Undersökningen gav dock en god bild av hur användbara dessa funktioner var och hur de ansågs 

inom ärendet bevarande av privatliv.  
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Kapitel 5. Resultat och diskussion 
I detta kapitel presenteras det resultat som generats genom de undersökningar och teorier som 

studerats. De iakttagelser som gjorts kommer att ligga till grund för en diskussion. I denna 

diskussion tas de frågor som ställts upp och behandlas för att göra vetenskapligt legitima 

slutsatser. Dessa slutsatser ger riktlinjer för användning av LBS. Detta kommer göras genom att 

extrahera de svar som finns på den problemformulering som studien är grundad på. 

 

Resultat sammanfattning 
Den generella arkitekturen som presenterades i början av rapporten har brutits ner till en 

komponentbeskrivning samt ett försök att beskriva en användarcentrerad kartläggning av 

funktioner och tjänster (se tabell 1) har gjorts.  Den användarcentrerade kartläggningen ska även 

representera de möjligheter som LBS innebär. Undersökningar har bidragit till att riktlinjer för 

användning av LBS kan sättas upp. Forskning inom området gav mig tidigt insikten att det är ett 

väldigt kontextbaserat ämne, där tjänsterna utformas efter tillfälliga behov. Det gemensamma 

problemet som ligger till grund för detta behov är att människan behöver hjälp att besvara 

spatiala frågor. Användaraktiviteter som hittas i tabell 1 är ett försök att dela upp LBS tjänsterna i 

element, problem, frågor och funktioner som alla är samlade i ett ramverk. Det är viktigt att veta 

hur det LBS konceptet är kontextbaserat för användaraktiviteter. Frågorna i sin tur anges i en 

kontextuell praktisk tillämpning i tabell 2. Där redovisas möjliga frågor och svar som kan ges 

inom LBS.  

Undersökningen och intervjun gav intressanta resultat inom både användning och säkerhet 

inom LBS. Analysen av undersökningen resulterade i en bild att vissa tjänster var mer önskvärda 

än andra. Den visade även att det finns en direkt koppling mellan användbarheten och 

integritetskränkande genom att om deltagarna fann tjänsten användbar var de mer benägna att 

kompromissa med sin spatiala information. Enligt Barkhuus, Louise & Dey, Anind (2003) 

undersökning är deltagarna i allmänhet inte oroliga över att ange spatial information om sig själv 

till en sluten innan angiven grupp. Generellt tyckte deltagarna i denna studie att tjänsterna A och 

D (Sluten ringprofil och lokalisering av vänner) var de mest användbara tjänsterna. Skillnaden 

mellan tjänsterna när det gällde åsikten om personlig integritet däremot var stor. Trots att tjänst 

D (lokalisering av vänner) ansågs högst användbar och frekvent använd blev betyget för 

integritetskränkande 3.25 på en skala av 1- 5. Tjänsten A (Sluten ringprofil) fick det positivaste 

resultatet bland användarna. Den ansågs som en av de mest användbara tjänsterna och mest 

frekvent använd samt att den ansågs inte som integritetskränkande med ett medelvärde på som 
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var det lägsta angivna i undersökningen. Den minst använda tjänsten blev tjänst C (Lunch 

erbjudande), denna tjänst definieras enligt forskarna som en lokaliseringssökande tjänst då den 

gav luncherbjudande om deltagaren närmade sig en restaurang. Resultatet blev även negativ 

accepterad när det gäller integritetsaspekten. Alltså en tjänst som varken var önskvärd eller 

integritetsskyddad.  

En stor skillnad mellan spatial information och de flesta andra informationsattribut är att 

värdet i detta attribut ändras kontinuerligt och kan därför tolkas som flyktigt. 

Enligt Jan Mill (lärare i polisvetenskap) finns en viss obekvämhet bland vissa poliser att ange 

sin position när de kör sina polisbilar i tjänst. Enligt ovanstående undersöknings kan det finnas en 

koppling att polistjänstemännen som inte känner tillförlit till systemet och avaktiverar det därför. 

Intervjun gav klarhet att vissa LBS tjänster är implementerade i polisyrket, men effekterna av hur 

poliserna reagerar själva på spårningen av dem under tjänst är inte alltid positiv. Det finns lagar 

och rekommendationer hur polisen måste behandla personuppgifter. Rekommendationerna är 

strikt regleringar som gäller vid personuppgiftsbearbetning. I regleringen ingår kontroller, 

personliga inloggningar där systemet sparar vem som gjort vad i systemet.  

 

 
Diskussion 
LBS system skulle kunna göras mindre komplexa genom att standardisera LBS arkitekturen. Ett 

exempel på hur en konflikt skulle kunna uppstå vid kopplingen av olika tjänster skulle kunna vara 

om ett LBS system som hanterar koordinat för att beskriva positioner får information om en 

restaurangs position via gula sidorna som ger informationen i form av en adress. När man ska 

erbjuda en lokaliseringsbaserad tjänst är det därför viktigt att all data beskrivs på samma sätt även 

om de kommer från olika källor. Framtida databaser kommer antagligen att kunna hantera 

spatiala databaser tillsammans med övrig informationsdatabaser enligt Turnils Web service 

plattform vision (se illustration 13). Data kan hämtas från antingen en samlad databas eller många 

olika källor, denna kombination skulle dock antagligen bara vara möjligt med en standardiserad 

modell av LBS. I intervjun berättade Mill om önskan att spåra stulna gods och andra 

stöldbegärliga material, för att göra det möjlig skulle det antagligen behövas en omfattande 

strukturförändring inom många industrier för att anpassa allas LBS på standardiserat sätt. 

Ur ett användarcentrerat synsätt är det optimalt att se ur användarens synvinkel och låta 

användaren styra det hon vill se och vissa fall agera utformare av presentationen. Vissa system 

kan utformas väldigt låsta och användarens rättigheter att påverka är minimala, för att göra 

användarcentrerade tjänster är det viktigt att göra plattformen öppen för användaren själv att 
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agera designer och till viss del skapa sitt eget system. Komplexiteten spelar en stor roll i detta fall 

då ett mer komplext system innebär större risker för felaktigheter om förändringar görs. Man ska 

därför ha i åtanke att maximal frihet kanske inte alltid är det man bör sträva efter för att uppnå 

största möjliga användarvänlighet. Systemförändring skulle kunna göras direkt genom att en 

användare medverkar i utformningen av LBS applikationer, eller indirekt genom att efterfrågan 

styr utvecklingen genom hur frekvent olika LBS tjänster används. Detta skulle kunna göras med 

mer utförliga undersökningar om hur ofta tjänsterna används.  

Nu tänkte jag adressera integritetsaspekten av användningen av LBS och de frågor som 

framträtt. Den första frågan som togs upp i teorin var hur viktig sekretess var vid användning av 

lokaliseringsbaserade tjänster. För att få svar på den frågan kan man titta på hur till exempel 

polisen tillämpar sekretess inom sitt arbete. Deras mål är att lyda lagen om sekretess med en hög 

noggrannhet. Det finns även en lag för hur personuppgifter ska behandlas i undersökningar av 

polisen denna lag heter Polisdatalagen (1998:622). Skyddas då spatiala uppgifter om personer 

inom ramen av personuppgiftslagen? Undersökning av personuppgiftslagen ledde inte till något 

påträffande av en specifik paragraf som behandlar spatial information, men det kan vara så att 

dessa uppgifter går under samma lagar som alla andra personuppgifter. Man kan diskutera om 

LBS skulle kunna användas för övervakning i ett led att hjälpa stater och myndigheter att hålla 

terrorister och andra faror i schack. Det finns klart möjligheter och fördelar med detta, men 

innebär säkerligen att även civila personer skulle bli övervakade. Övervakningssamhället blir mer 

och mer påtagligt, med lagar om spårning av samtal och annan kommunikationstrafik. Gör du 

inget olagligt eller omoraliskt har du då inget att dölja? Har vi rätt till lyxen av att hemlighålla var 

vi varit och när eller är det priset vi måste betala för allas säkerhet i framtiden?  Det är svårt att 

svara på den frågan men om man praktiserar att all information rörande dig själv bör kontrolleras 

enligt dina egna riktlinjer och endast användas med ditt samtycke, så bör du vara skyddad.  I ett 

sådant fall skulle det inte finnas något utrymme för andra att använda den på ett sätt som innebär 

negativa aspekter, förutom om personen avsäger sig denna kontroll eller försummar den. 

Exploatering av tjänsterna kommer inom tid även nå företagare som kan utnyttja tjänsterna som 

marknadsföringsverktyg och även kanske för att kartlägga människors rörelsemönster. Det är då 

viktigt att informationen görs anonym för att inte personer ska känna sig integritetskränkta. En 

intressant observation i undersökningen av Barkhuus, Louise & Dey, Anind (2003) var att en 

tjänst som kan tyckes ganska harmlös, den som erbjöd luncherbjudande angavs som den mest 

integritetskränkande. Undersökningen gav ett bra exempel på kanske den simplaste av 

marknadsföringssätt med hjälp av LBS som kan göras. Men denna tjänst ansågs inte önskvärd 

och den mest integritetskränkande av tjänsterna som undersöktes.  
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Slutsats 
Här urskiljs de riktlinjer som diskuteras fram för användandet av LBS. För att besvara 

problemformuleringen har en uppdelning gjorts i tre tydliga aspekter inom LBS området: 

Standardisering, användbarhet och integritet. Nedan anger jag de riktlinjer som man ska tänka på 

vid implementering eller systemutveckling av LBS. 

 

Standardisering: I rapporten hittas en beskrivning av de olika element som LBS består av. 

Elementen är uppdelade i funktioner, frågor och svar. Med dessa beskrivningar i åtanke skulle 

man med kunna börja göra mallar för standardisering av LBS. En standardisering av LBS skulle 

innebära många fördelar. Data som beskrivs på samma sätt ger möjligeter till att koppla ihop data 

och presentera den genom en plattform som skulle kunna utnyttjas av flera. Ett argument för 

standardisering är att komplexiteten skulle drastiskt minska med en ökad standardisering, då flera 

små system skulle kunna kopplas ihop och fungera tillsammans utan att behöva veta hur det 

fungerar i detalj. Fördelar med standardisering kan även ses vid informations byte mellan olika 

myndigheter och företag. 

Användbarhet: Vid utformningar av LBS system är användaren den viktigaste källan till 

användarvänlighet. Det är viktigt att veta hur det grundläggande konceptet är högst 

kontextbaserat och bygger till stor del på användaraktiviteter. Man skall därför alltid utgå från 

användaren och i inom vilken kontext tjänsten skall användas till. En öppen plattform för 

användaren ger möjligheter till att själv designa hur hon vill presentera informationen hon söker. 

I rapporten presenteras de funktioner och frågor som kan kandidera som populära LBS tjänster i 

framtiden. Denna möjlighet till anpassning av sin egen presentation av information kan 

antagligen endast ske genom att systemet inte är byggs för komplext. Detta är ytterligare ett 

argument för standardiseringen av LBS.  

Integritet: Inom LBS är användbarhet och integritet intimt sammankopplade. Undersökningar 

har visat att användbara tjänster oftast kräver att användaren anger sin position. Att behöva ange 

sin position kan anses integritetskränkande. Alla tjänster som hanterar privat information måste 

vara skyddad enligt regler, LBS är inget undantag. Det kan hända att dagens lagar inte räcker till 

för att skydda personer i framtiden mot att dela med sig personliga uppgifter. Det är därför 

viktigt som systemutvecklare att säkra transporten av användardata. Säkra privatlivsinformation 

kan vara att identifierar kommunikationskanalerna och göra dem säkra. Det är även viktigt att 

inte missbruka användandet av spatial information, för att undvika detta bör inte informationen 
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sparas utan någon att det finns anledning till det. Om det skall sparas bör den göras anonym så 

den inte kan kopplas till en person. Några andra enkla riktlinjer är att varje person ska vara ägare 

till informationen om henne och skall alltid ha kontroll över användning av informationen.  

Enligt användarstudien är deltagarna i allmänhet inte oroliga över att ange spatial information om 

sig själv, särskilt när det gäller till en sluten för angiven grupp. Vidare kan man urskilja en 

uppskattning av LBS tjänsterna så länge de är användbara. En viktig sakfråga inom denna nya 

industri är hur utvecklare av LBS system relaterar till personlig integritet. 

 

 
Reflektioner 
Denna process av forskning har gett mig en god insikt i lokaliseringsbaserade tjänster och dess 

mångfasetterade aspekter. Arbetet har också gett utökad kunskap om skrivandet av vetenskapliga 

rapporter. 

 
 
Förslag på fortsatt arbete 
Detta arbeta har som många andra gånger vid forskning gett fler nya frågor än svar. Dessa frågor 

kan utvecklas till problem och forskas om. Förslag på forskning inom LBS skulle vara att 

implementera tekniken och göra undersökningar på hur människor accepterar LBS. Det skulle 

vara intressant att få åsikter om så väl användbarheten som integritetsfrågor. Finns det till 

exempel en särskild gräns för vad människor accepterar att berätta om sig själv för att utnyttja 

tjänsterna. Vilken typ av information är mest integritetskränkande att dela med sig? 

Tiden har begränsat mig från att göra en omfattande studie av att identifiera en säker 

arkitektur för mobil kommunikationteknologi, vilket skulle var intressant. 
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Bilaga: Intervju  

Intervju 
Jan Mill 06-05-11 

 
 
 

Del 1. Presentation 
 
1. Vilken arbetsuppgift/titel har du?  

 
Lärare i poliskunskap______________________________________________________ 
 
2. Hur länge har du arbetat med din uppgift? Vad har du gjort innan? 
 
4 år på Växjö polishögskola, tidigare polis______________________________________ 

 
Del 2. Frågor angående polisens användning av Lokaliseringsbaserad tjänst (LBS) 

 
3. Vet du om polisen använder någon LBS tjänst? 
 
GPS navigering börjar bli standard I polisernas radiobilar, det finns även ett projekt för 
att införa handhållna enheter med GPS. Ett exempel på en gammal LBS tjänst är den___ 
 elektriska fotbojan som har ett begränsad område den är inaktiv på, men kommer _____ 
personen som bär den utanför området går det ett larm till polis eller övervakare.______ 

 
 

3.1 Så fall inom vilket område? 
 

De polisenheter som har GPS är särskilt de hundenheter och eftersökningsenheter.__ 
 

 
4. Kan du komma på något område som LBS skulle kunna effektivisera polisens 

verksamhet? 
 
Det är önskvärt att alla bilar ska utrustas med GPS sändare, så att om de anmäls stulna 
skulle de kunna aktiveras och sökas upp. Det är även önskvärt från polisens sida att____ 
transporter av varor skulle märkas på något sätt och spåras vid stöld. Detta skulle nog_ 
bara vara möjligt med någon slags standard LBS. Jan Mill berättar om TETRA: TETRA 
står för TErrestrial Trunked Radio och utvärderas just nu för användning i Sverige,___ 
tekniken används redan av poliser i Storbritannien._____________________________ 

  
 
4.1 Vilka funktioner skulle var önskvärda så fall? 
 
Om alla bilar utrustas med GPS kan de vid bilägarens önskad aktiveras för sökning av 
bilen I olika situationer.  
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5. Tror du det finns hinder med att implementera LBS? 
 
I polisbilar som utrustas med GPS finns det poliser som känt sig kränkta av att ange var 
de befinner sig, vilket har i några fall lett till att personerna saboterat enheterna.______ 

 
 
Del 3. Frågor angående integritet 

 
6. Vet du vilka skydd finns för privatpersoners personuppgifter inte ska kommer ut till 

allmänheten? 
 
I alla fall gäller sekretess och vid förundersökningar gäller en något hårdare sekretess.__ 
Men så fort åtal ställs  gäller offentlighetsprincipen vilket innebär att information som __ 
samlats blir offentligt. Exempel på sådan information kan vara adress 
körkortsinformation 
m.m.____________________________________________________________________ 
 

6.1 Vilka skyldigheter har poliser som hanterar personuppgifter? 
 
Strikt  reglering, kontroller, personlig inloggning där vem och varför personer 
använder systemet registreras. I praktiken använder poliser ett AT-kort med personlig 
kod för tillträda i fysiska lokaler 
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