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Sammanfattning 
 

Med mobiltelefonen kan vi bli hjälpta vid en nödsituation, den kan vara avgörande för vårt 

liv. Med den kan vi inte bara ringa SOS alarm vid en nödsituation. Utan med mobiltelefonen 

kan dem med hjälp av tekniken triangulering få en hjälpande hand om vart hjälp skall 

skickas. 

Utöver att endast hjälpa personer i nöd är SOS-alarms jobb även att underrätta allmänheten 

vid kris, det kan vara alltifrån att vårt rike är i krig till att vi har en gasläcka i större områden 

och därmed behöver varna våra medborgare, detta görs med VMA (Viktigt meddelande till 

allmänheten). VMA går idag ut via radio, tv och varningssignal(utomhusljudsignalen Hesa 

Fredrik), men 2013 fick dem i uppdrag av staten att utveckla ett kompletterande system för 

VMA. Ett mer uppdaterat system kan sägas, där man utnyttjar mobiltelefonens roll i 

samhället och tekniken den för med sig.  

Det kompletterande systemet innebär att man i framtiden skall kunna få VMA: meddelanden 

upplästa direkt till ens hemtelefon (fats telefoni), VMA meddelanden i form av sms till ens 

mobiltelefonen samt skicka VMA meddelande till mobiltelefoner som befinner sig i en 

aktuell farozon. För att göra det sistnämnda behövs en lagändring, vilket sos skickat in 2013 

och hoppas få igenom.  

Denna lagändring syftar till att man i syfte att sända VMA får tillgång till mobilanvändares 

lokaliseringsuppgifter utan dennes samtycke.  

Syftet med denna rapport var att synliggöra allmänhetens åsikter kring en eventuell 

lagändring, det görs med hjälp av en kombinerad kvantitativ och kvalitativ 

enkätundersökning.  

Rapportens slutsats blev att allmänhetens uppfattning utifrån denna studie kring en 

eventuell lagändring var komplex. Det visade sig att det en lagändring medför uppskattas, 

men att man som individ inte själv kunde påverka den gav uttryck för kräkning av ens 

personliga integritet hos majoriteten.  

 

Nyckelord: Integritet, LBS, VMA och lagändring 
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Begreppslista  
 

Platspositionering: I denna studie syftas till att en kan positionera en direkt position i realtid. 

Abonnent: är en kund vilken har ett abonnemang i någon form. I denna studie syftas till 

mobilabonnent.  

Lokaliseringsuppgift: uppgift som behandlas i ett elektroniskt kommunikationsnät eller av en 

elektronisk kommunikationstjänst och som visar den geografiska positionen för 

terminalutrustningen för en användare. (SFS 2003:389) 

Datainspektion: Övervakar att behandling av personuppgifter sker efter lag och ordning.  

Personuppgifter: ” All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk 

person som är i livet.” 

Opt-in: Innebär att utskick endast är tillåtet om mottagaren av exempelvis ett nyhetsbrevs 

via e-post eller annan tjänst aktivt samtycker. ( Datainspektionen) 

Opt- out: Motsatsen till Opt in, d.v.s. vill du avbryta en prenumeration på nyhetsbrev via e-

post måste du som mottagare aktivt frånsäga dig samtycke. ( Datainspektionen) 

Platsbaserade tjänster: Är en tjänst där det går att delge sin direkta position, exempel på 

sådana är Facebook.  

GPS: Är en navigationsteknik som i denna studie används i samband med ”smarta telefoner. 

”Smarta telefoner: I denna studie syftas till de telefoner vilka har tillgång till internet och 

vilka även har inbyggt GPS samt Wi-Fi funktion.  

VMA: Viktigt meddelande till allmänheten. 

Triangulering: Är en navigationsteknik som används av SOS alarm.  

M-handeln: användes när du handlar med hjälp av telefonen, det kan vara via en applikation 

exempelvis ”H & M” eller via internet.  
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1. INLEDNING 

I denna del avhandlas bakgrunden till studiens uppkomst.  

 

Integritet i samband med positionering är något som ständigt är i diskussion sedan de flesta 

mobiltelefoner implementerade positionerings applikationer i olika former. I den samtid vi 

lever i använder vi ord som platsintegritet när vi talar om integritet vad gällande vår 

positionering och våra rörelsemönster. 

Platsintegritetens information har idag blivit något som företagen eftersöker, de är för dem 

numera en värdefull handelsvara och att kunna analysera människors rörelsemönster är 

något som kan ge extra klirr i kassan i exempelvis en matbutik, eller andra större gallerior. 

Det enda som behövs är att erbjuda kunderna gratis Wi-fi och därefter kan de anpassa sin 

skyltning till den plats där folk rör sig främst (Pc-tidningen, 2014). För att skydda oss 

medborgare har vi idag en lag, ”Lagen om elektronisk kommunikation” vars syfte är att 

säkerställa privatpersoners platsintegritet från kommersiella företag. 

SOS alarm är ett företag som på uppdrag av svenska staten ansvarar för nödnumret 112, 

informationsnumret 113 13 och utöver det spelar de en central roll i samhällets 

krisberedskap. SOS alarm är till hälften ägt av svenska staten och till hälften ägt av Sveriges 

kommuner och landsting (Sos Alarm, 2013). Förra året fick de i uppdrag av 

Försvarsdepartementet (Sos alarm, 2014) att utveckla ett kompletterande system för VMA 

(Viktigt meddelande till Allmänheten). Två av tre delar av det systemet är redan i drift, vilka 

är att kunna skicka ut varningsmeddelande i form av talmeddelanden till fast telefoni samt 

kunna skicka SMS till folkbokförda mobilabonnenter.  

Tredje delen av systemet är ej i bruk än, vilket är att kunna varna allmänheten via SMS 

beroende på ens platspositionering. Detta för att kunna positionera mobiltelefoner vilka 

befinner sig i ett faroområde och för att på så sätt kunna varna drabbade inom det området 

via SMS. Men för att kunna göra det behövs en lagändring av ”lagen om elektronisk 

kommunikation”. Sos alarm lämnade förra hösten in en ansökan om en lagändring. Skulle en 

eventuell lagändring gå igenom skulle det innebära att det blir lagligt att kontakta 

privatpersoner beroende på var de befinner sig vid fara, utan godkännande från dem själva. 
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Den här uppsatsen avhandlar ämnet om privatpersoners platsintegritet i dagens samhälle 

och framtida utsagor om vad en sådan lagändring skulle kunna innebära i kommersiella 

företags händer, i statens händer vid krisberedskap eller likväl i privatpersoners händer.  

 

1.1 BAKGRUND 
 
Vi hör om ”visselblåsaren” Edward Snowden eller ”landsförrädaren” som USA väljer att kalla 

honom, han som avslöjar bevakningsprogram, och vi hör om hur FRA (Försvarets 

radioanstalt) loggar datatrafik i fiberkablar samt hur piratkopieringen hotar nöjesbranschen. 

Radioprogrammet ”P3-dokumentär” belyste hur modern teknik kan spela en avgörande roll, 

i dokumentären om ”Uppsalastudenten”, där fick vi höra om kamraterna vilka lyckades 

rädda den kidnappade Alexander Åhman med hjälp av hans Iphonekonto. Kamraterna kunde 

med hjälp av hans Iphone konto spåra Alexanders mobil och därmed hjälpa polisen i 

gripandet av gärningsmännen.  

I år drabbades Sverige av den största skogsbranden på över 50 år. SOS alarms 

räddningstjänst hade dock svårt att uppskatta omfattningen av de hela 13 800 hektar skog 

vilken branden omfattade i Västmanlands skogar. Allmänheten utsattes för fara och kritiken i 

att inte nå ut med information till de drabbade gick att höra om på nyheterna. Hade 

däremot hela VMA:s kompletterande system redan varit i drift och inte bara en del utav det, 

skulle SOS alarm haft möjligheten att kunnat varna allmänheten tidigare och kanske till och 

med kunnat förhindra att en persons liv gick till spillo i branden. 

”Storebror ser dig” är idag ett allt mer alldagligt uttryck och som användare av mobiltjänster 

godkänner vi mobilanvändare ofta avtal vilka vi sällan är fullt medvetna om vad de 

egentligen innefattar.  

Skulle en friare lagändring rent av hjälpa myndigheterna att varna medborgare eller öppnar 

det istället upp för vinstdrivande företag med nya reklamerbjudanden varthän vi sätter våra 

fötter? Och om så är fallet, väger nyttorna upp för olägenheterna som kan följa utefter en 

lagändring? Och är vi som samhällsmedborgare i ett Sverige 2014 i så fall villiga att släppa på 

vår personliga integritet för att kunna bli underrättade vid eventuella faror. 
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1.1.1 Existerande lagar och myndigheter 
 
Det finns ett flertal lagar vilka talar om vad vi inte får, och vad som räknas till att bryta mot 

den personliga integriteten och det finns även skrivet i våra grundlagar under ”Kroppslig 

integritet och rörelsefrihet”. Följande finns tryckt i våra grundlagar.  

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot 

kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev 

eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av 

telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Utöver vad som föreskrivs i första 

stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den 

personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.  

(SFS 1974:152)  

Utöver lag och rätt har vi för att eftersträva att den personliga integriteten inte kränks har vi 

i Sverige även en inrättad myndighet; Datainspektionen, vilkens uppgift är att:  

”Ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför 

otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.”(Regeringen, 2015) 

Personuppgifter definierar datainspektionen som all slags information vilken kan kopplas 

samman till en fysisk person vilken är i livet. Utöver personuppgifter i form av 

textinformation räknas även bild-och ljuduppgifter till personuppgifter, och detta utan att 

namns behövs nämnas. Likväl är krypterade eller kodade uppgifter personuppgifter i den 

benämningen att det går att koppla samman dem med en fysisk person (Datainspektionens 

ordlista, 2014).  

För att uppnå en eftersträvan till att den personliga integriteten inte kränks i Sverige jobbar 

datainspektionen med att ”sprida medvetenhet, väcka debatt, varna för risker, förmedla 

kunskap, ge råd och hjälp, förebygga fel och missbruk samt granska och säkerställa” 

(Uppdrag och mål, 2014). 
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1.1.2 Lagändring SOS Alarm 

Den lagändring som krävs för att Sos alarm ska kunna färdigställa sitt kompletterande VMA 

system följer nedan för att det inte ska råda något tvivel i vad det är de önskar för 

lagändring. 

 

(Hemställan om lagändring, Sos alarm, S.5) 

 

Det som idag sker är att vid ett nödsamtal, det vill säga när en abonnent ringer 112, 

samtycker denne också att nödsamtalet blir positionerat via triangulering enligt B. Skoglund 

vi SOS Alarm (personlig kommunikation, 17 december). Detta är något vilket abonnenten 

själv skrivit på i sitt abonnemangsavtal(Post och telestyrelsen) Detta eftersom varje operatör 

måste följa ”Lagen om elektronisk kommunikation” och i den lagen påvisar paragraf 7 bland 

annat följande. 

”7 § Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig 

telefonitjänst ska 

1. medverka till att nödsamtal utan avbrott kan förmedlas avgiftsfritt för användaren, 

2. avgiftsfritt lämna lokaliseringsuppgifter till den som tar emot nödsamtal…”  

 

I Hemställan om lagändring (2014)  går det att läsa förklaringar till varför lagändringen 

medför att abonnenten ej själv får ta ställning. Det är på grund av att skall varje abonnent 

skriva på ett nytt abonnemangsavtal där VMA:s lagändring är inkluderad i avtalet kan det ta 

flera år innan hela svenska befolkningen gjort det, då varje enskild människa har olika 

bindningstid. Och skulle det istället bli ett eget avtal för endast VMA:s kompletterande 

system är SOS rädd att inte hela befolkningen väljer att godkänna. Godkänner inte hela 

befolkningen detta system når man inte heller ut till ”allmänheten”, detta har bevisats då 

Nederländerna valde en sådan lösning vilken resulterade i att endast ca 25 % av landets 

befolkning gav sitt godkännande. SOS önskar denna lagändring i anseenden att  
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”Det får anses ligga ett allmänt samt ett humanitärt intresse att så många personer som 

möjligt i ett drabbat område nås av varningar och information då allvarliga olyckor och kriser 

inträffat.” (Hemställan, 2014, s. 4) 
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1.2 Syftet 
 
Syftet med rapporten är att synliggöra allmänhetens åsikter kring en eventuell lagändring. 

Vilken om den träder i kraft medför att de av allmänheten vilka är innehavare av någon form 

av mobilabonnemang inte har någon möjlighet att påverka lagändringen.  Det är av den 

orsaken av intresse att belysa allmänhetens åsikter vilka i slutändan är de vilka det 

kompletterande VMA systemet berör.  

 

 

1.2.1 Frågeställning 
 
Att tredje delen av VMA:s kompletterande system inte är i bruk än, är som tidigare berörts i 

inledningen på grund av att en lagändring krävs.  Med det som studiens utgångspunkt har 

därför denna studie för avsikt att besvara följande frågeställning: 

 

 Vad är allmänhetens uppfattning inför en eventuell lagändring av ”lagen om 

elektronisk kommunikation”? 

För att besvara frågeställningen så har studien även behandlat följande underfrågor: 

 Hur ser allmänhetens kunskap ut kring mobil platspositionering? 

 Hur förhåller sig allmänheten till integritet i relation till platspositionering?  
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1.2.1.1  Analys av frågeställning 
 

Till frågeställningen ”Vad är allmänhetens uppfattning inför en eventuell lagändring av 

”lagen om elektronisk kommunikation” behandlades även två underfrågor av skälet att få en 

större förståelse kring frågeställningen. 

”Hur ser allmänhetens kunskap ut kring mobil platspositionering?” undersöktes genom att 

sammanställa kunskap och teorier rörande vilka positioneringstekniker existerar (mer om 

positioneringstekniker finns att läsa i teorikapitlet) för att genom enkätundersökning ta reda 

på hur allmänhetens kunskap kring positioneringstekniker utföll sig.  

Då denna lagändring handlar om platspositionering i syfte att varna allmänheten är det av 

intresse att ta reda på vad de vet om platspositionering och om eller hur det kan tänkas 

forma deras uppfattning kring en eventuell lagändring. 

 

För att behandla den andra underfrågan ”Hur förhåller sig allmänheten till integritet i 

relation till platspositionering” sammanställdes kunskap och teorier kring definitionen av 

integritet (Finns att läsa i teorikapitlet) samt tidigare forskning vilken kunde ge anvisning om 

privatpersoners förhållande till platsbaserade tjänster.  

Att denna fråga var av intresse för frågeställningen grundar sig i som redan nämnt i 

inledningen, att när det kommer till att inte aktivt ge sitt godkännande i samband med att 

kunna bli lokaliserad är integritet något vilket ständigt är i diskussion. Därför tas definitionen 

av vad integritet egentligen betyder upp i första hand samt för att genom studiens 

undersökning ämna svara på hur allmänheten förhåller sig till integritet i relation till 

platspositionering. Genom att undersöka hur allmänheten förhåller sig till integritet i relation 

till platspositionering skapar det en förståelse kring hur det kan influerar allmänhetens 

uppfattning i frågeställningen(”Vad är allmänhetens uppfattning inför en eventuell 

lagändring av ”lagen om elektronisk kommunikation”), där integritet kan tänkas nämnas 

baserat på tidigare kapitel (inledning och bakgrunden). 

Gemensamt bidrar behandlingen av dessa två underfrågor till centrala bakomliggande 

faktorer vilka kan tänkas färga allmänhetens uppfattning. Det är därför av intresse att belysa 

eventuella samband vilka det kan tänkas resultera i.  
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1.3 Avgränsning 
 
I studien ligger fokus endast på positionering av mobiltelefoner, andra enheter går idag att 

positioner som exempelvis IP-telefoner, surfplattor, GPS navigatorer för bilar och likväl 

stationära datorer som bärbara men detta är inget denna studie omfattar. Skälet till varför 

fokus ligger på mobiltelefoner är för att den lagändring som SOS alarm ansökt om för att få i 

bruk det kompletterande VMA systemet endast berör mobiltelefoner. 

 

1.4 Intressenter 
 
Tänkbara Intressenter att vilja ta del av denna studie är studenter samt forskare vilka ämnar 

forska vidare inom ämnesområdet VMA samt inom lagar i relation till positioneringstekniker. 

Andra tänkbara intressenter skulle kunna vara de som jobbar med utveckling av 

platsbaserade tjänster (LBS) så som webb-systemutvecklare. 
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2. Metod  

I denna del redovisas tillvägagångssätten som använts under studien. 

 

Till denna studie användes enkätundersökning som metod för att samla in primärdata och en 

mindre litteraturstudie för att samla in sekundärdata, detta för att kunna sätta sig in i ämnet. 

Eftersom det var ett helt nytt ämne. 

 

2.1 Val av metod för primärdata 
 
Skälet till varför enkätundersökning valdes till metod var av anledningen att erhålla 

allmänhetens åsikter och uppfattningar. För att nå allmänheten var en kvantitativ metod i 

egenskap av enkätundersökning den bäst lämpade metoden inom den ram av förutsättning 

vilken gavs för uppsatsskrivandet. Undersökningen planerades utefter de förutsättningar 

som gavs, vilket är att utgå från enligt Oates (2006, s.106). 

Enkätundersökning var den metod vilken bedömde kunna ge en objektiv och representativ 

bild av allmänhetens svar.  

En djupare litteraturstudie valdes bort då ämnet inte tidigare berörts i det perspektiv vilket 

jag valde att sätta det i. Olika tekniker och metoder kring positionering har berörts men till 

min vetskap ingen uttalad eller statistik på vad svenska folket uppfattning är inför en 

lagändring vad gäller positionering.  

 

2.1.1 Målgrupp 
 
I denna studie var målgruppen allmänheten, vilken i sig definieras som “de flesta människor; 

generellt för hela befolkningen” (Allmänheten, 2013, 21 december ).  

Eftersom det är en omöjligt att nå ut till hela Sveriges befolkning var studiens ambition att nå 

ut till så många som möjligt i så bred utsträckning som möjligt.  
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2.1.2 Urval av respondenter  
  
I studien användes två olika typer av ”icke-sannolikhetsurval”, dessa var främst 

bekvämlighetsurvalet och snöbollsurval i icke uppskattningsvis mån.  Bekvämlighetsurvalet 

förklarar Bryman (2011) som att det är personer vilka för tillfallet finns tillgängliga i 

forskarens liv. Detta kan exempelvis vara familj, vänner, studiekamrater eller 

arbetsplatskamrater. Fördelen med detta urval menar Bryman på är sannolikheten av en hög 

svarsfrekvens.  Problematiken däremot anser han är att det är omöjligt att generalisera 

resultatet eftersom man på förväg inte kan fastställa den population som studien når ut till i 

slutändan. Även snöbollsurval användes om ej liten mån, snöbollsurval förklarar Bryman 

(2011) vara ett slags bekvämlighetsurval, men istället för att endast vända sig till personer 

vilka finns tillgängliga utökar man den typen av urval. Det görs genom att på något sätt få 

kontakt med respondenterna vilka kan tänkas vara relevanta för studien och genom dem nå 

ytterligare respondenter. Detta urval medför liknande problematik vilken 

bekvämlighetsurvalet medförde eftersom populationen inte kan fastställas i förväg.  

Skäl till valet av dessa urvalsmetoder var grundat i förutsättningarna vilka stod till förfogande 

(Bryman, 2011), och dessa metoder lämpade sig bäst. 

 

2.1.3  Sätt att nå ut/samla in data 
 
 Snöbollurvalet tillämpades också i mindre mån genom att aktivt be vänner och bekanta dela 

vidare enkätundersökningen.   

 För att nå ut med enkätundersökning användes Internet två olika sätt, genom att använda 

Internet nåddes endast en viss målgrupp, vilket man bör vara medveten om(Oates, 2006, 

s.103). 

Ett av sätten att använda Internet var genom det sociala mediet Facebook, där delades 

enkäten ut till vänner, bekanta men även till större grupper samt uppmanades vänner att 

förmedla vidare enkäten till deras vänner. 

Till min vetskap var det minst fyra vilka delade vidare enkäten. 
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Facebook det största sociala medium i vår tid och i mars 2013 hade de 1,1 miljarder aktiva 

användare (Sociala medier, 2014, 16 november) och senast i februari konstaterades det att 

hela 66 % av Sveriges befolkning använder Facebook (.se|internetstatistik, 2014). 

Utöver det användes även av en QR-flyer till komplement för att nå ut med undersökningen, 

QR-koden var länkad till enkäten. Dessa flyers spreds ut på Örebros universitet, Stockholm 

universitet, studentpalatset i Stockholm, samt i ett fåtal brevlådor i närheten av universitet.  

Genom att använda Facebook var jag väl medveten om att man endast når ut till en viss 

målgrupp, d.v.s. de som använder Facebook av mina vänner, bekanta samt vänners vänner. 

Tillika Qr flyer kom likt Facebook endast nå en viss målgrupp, i detta fall en person med 

smartphone med kunskap av hur en Applikation med QR-scanning används.  

 

2.1.4 Utformning enkät 
 
Enkätundersökning var webbaserad och skapades med hjälp av Google forms, vilken är en 

färdig tjänst för att skapa enkäter. Med Google forms kunde jag styra hur länge insamlingen 

skulle pågå, samt att den gav mig redan inbyggda hjälpmedel för att skapa statistik för 

senare tillfälle exempelvis när resultaten redovisas. 

Enkätundersökningen blev av informerande karaktär av den orsaken att för att få en 

uppfattning måste man minst ha en grundläggande kunskap om ämnet för att kunna ta 

ställning. Informerande karaktär i enkätundersökningen syftas till att det gjordes genom att 

efter ”kunskapsfrågorna” som exempelvis ”Vet du vad GPS är?” följdes av en informerande 

text oavsett hur respondenterna svarade. Detta för att säkerställa att respondenterna 

innehade en kortare kunskap kring begreppen färskt i minnet. Vilket var av stor vikt att 

respondenterna hade begreppen färska i minnet då de senare i enkätundersökningen bads 

ta ställning till öppna frågor, vilka alla krävde någon sorts grundkunskap.  

Enkätens utformning kan förklaras utifrån teorierna om hermeneutik. Hermeneutik är läran 

om tolkning och vilken bygger på att skapa förståelse(Ne.se, 2000).  Hermeneutiken är av 

stor betydelse då jag inte kunde utgå från att alla besatt kunskap om tekniker vilka används 

vid positionering, lagar eller ens hur SOS-alarm jobbar vilka alla är viktiga begrepp att ha 

grundläggande kunskap om för att kunna göra enkäten på ett rättvist sätt. Men genom att 
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informera respondenterna om dessa olika begrepp bistods de på vägen att nå en ny 

förståelse eller fördjupa den förförståelse de redan inne satt. 

2.1.5 Formulering frågor 

Sammanställning av frågorna 

Sammanfattningsvis bestod enkätfrågorna till största del av slutna frågor. Detta eftersom 

det var ett snabbt och enkelt sätt att inte tappa respondentens intresse, vilket var av största 

intresse med tanke på det snäva ämne uppsatsen behandlade.  

I slutet var även två öppna frågor med i enkäten, detta för att kunna få svar på 

frågeställningen “hur ställer sig allmänheten” då det behövdes en inblick i respondenternas 

personliga tyckande/inställning. 

Frågor Skäl/grund/orsak 

Ålder 
Kön 
Utbildning 
 
Vilken telefonoperatör har du?  

 
 
Gav mig en kort presentation om vem respondenten 
är.  

Går det att navigera med en mobiltelefon? 
- Följt av information  

Svarade på vad respondenten har för grundkunskap.  

Vet du vad GPS är? 
    – Följt av information  

Svarade på vad respondenten har för grundkunskap.  

Vet du vad en mobiltelefons 
signalstyrka/täckning innebär? 
    – Följt av information  

Svarade på vad respondenten har för grundkunskap.  

Har du hört talas om andra typer av navigering 
med en mobiltelefon? 
   – Följt av information  

Svarade på vad respondenten har för grundkunskap.  

Vet du vad triangulering är? 
    – Följt av information  

Svarade på vad respondenten har för grundkunskap.  

Vet du vad VMA är?  
   – Följt av information  

Svarade på vad respondenten har för grundkunskap.  

Känner du till Lagen om elektronisk 
kommunikation? 
   - Följt  av information  

Svarade på vad respondenten har för grundkunskap.  

Tycker du att det är bra att lagen skyddar 
privatpersoners platsintegritet? 

Kort uppfattning om var de stod/ plus minus eller 
mittemellan vad gällande lagen  

Hur känner du inför en sådan lagändring? Personlig öppen fråga som gav inblick i hur 
respondenten tänkte kring detta ämne.  

Tycker du att det skulle vara bra om du kunde 
bli underrättad vid fara beroende på var du 
befinner dig? 

Kort uppfattning om var de står/ plus minus eller 
mittemellan vad gällande Räddningstjänster.  

Vad tycker du om att andra företag skulle få ta 
del av din platsposition?  

Personlig öppen fråga som gav inblick i hur 
respondenten tänker kring detta ämne.  
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2.2 Tillvägagångsätt för Sekundärdata  

 
Insamling av sekundärdata var av stor vikt att samla ihop i början av studiens gång, detta 

eftersom det var ett nytt ämne för mig och för att kunna fördjupa sig i det behövdes 

grundkunskap. Detta för att göra studien rättvis samt för att ta reda på vilka avgränsningar 

vilka var tvungna att utföras. Avgränsningen var även den av stor vikt att fastställa i stora 

drag i början av studien eftersom det under början av studien var lätt att intressera sig alltför 

för mycket icke relevanta områden för studien. Genom att lägga mycket tid i början på att 

skaffa sig en grundkunskap underlättade det vart eftersom att veta vad som var av relevans. 

Till slut trattades fokusen ner och huvudfokus i denna studie blev fastställda att leta efter 

sekundärdata som behandlade ämnen som integritet, personlig integritet, SOS alarm, 

lokaliseringsuppgifter, positioneringstekniker och framtida visioner, samt tidigare forskning.  

Positioneringstekniker hittades genom uppslagsverk, nyhetsartiklar samt teknikwebbsidor. 

Frågar rörande Sos Alarm hittades via deras hemsida, samt genom personlig kommunikation 

med en av deras anställda med kunskap inom området som söktes. Personlig integritet, 

integritet och lokaliseringsuppgifter, söktes definitioner via uppslagsverk, Google, 

datainspektionen & regeringens officiella hemsida. Framtida visioner samt tidigare forskning 

söktes via sumon främst.  

Mer om hur det gick till följer nedan. 

 

2.2.1 Metod för att hitta tidigare forskning 
 
Örebro universitets sökmotor ”Sumon” användes i största mån för att få fram tidigare 

forskning i form av vetenskapliga artiklar samt Scopus. Sumon använder sig av vetenskapliga 

databaser och exempel på några inom informatik ämnet är; ACM digital library, Scopus, Ieee 

explore och Web of science.  Genom sökmotorn gick det som student att få tillgång till 

artiklar i sin helhet, samt att sökmotorn möjliggjorde filtrering av enbart ”vetenskapligt 

granskat” material. ”Vetenskapligt granskat” innebär att andra forskare granskat verket, och 

när ett verk är vetenskapligt granskat omfattar det större pålitlighet gentemot andra verk 

vilka inte är vetenskapligt granskade.  
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Utöver det användes uppsatsportalen Diva, detta för att se om det tidigare skrivits uppsatser 

i liknande ämnen. Samt för att kunna använda sig av en kedjeeffekt, vilket i denna mening 

innebar att söka vidare på vetenskaplig forskning vilka tidigare använts till uppsatser som 

referens till relevanta uppsatser med liknande områden. Det visades sig effektivt i detta 

ämne då det är ett brett ämne vilket berör många olika ”delämnen” att kunna använda sig av 

denna typ av hjälpmedelsmetod.  

För att få fram sökord söktes det på flertalet olika begrepp för att i sin tur få en klar bild av 

vilka sökord och olika kombinationer som kom att vara av relevans. Portalen diva hjälpte 

även till med att hitta nyckelord.  

Nedan följer exempel på sökord gjorda i Sumon samt Scopus. Utöver detta exempel 

användes sökord som; SOS, integrity, Location based, privacy concern, GPS, next decade, 

mobile computing osv. 

Databaser Sökord Publikationstyp Träffar Avgränsning  Ämnesord 
Scopus Lbs emergency  172  Computer 

Science 

Sumon Lbs emergency A survey on location 
based services and 
positioning 
techniques 

1955 Peer-Review Computer 
Science 

Sumon Privacy concern 
positioning 

 559  Peer-
Review 

 

Scopus Triangulation 
emergency 

 
 

110  Computer 
Science 

Sumon mobile next 
decade 
emergency 

 426 Peer-Review  
Computer 
Science 

 

I slutändan användes nio vetenskapliga artiklar. De valdes på grunderna att de föll inom 

ramen för studien. Av den stora mängd artiklar som granskats föll flertalet bort på grunderna 

att de endast specialiserade sig på ett ämne. Eftersom min studie berörde flertalet 

ämnesområden satta i samband med varandra föll därför flertalet bort.  

Ett annat kriterium var tiden, då studien bygger på tekniker och integritetsfrågor vilka alla 

ligger i tiden användes en tidsram med start från 2010. 
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De nio artiklar som valdes innehöll områdena; nödsituationer/krisberedskap i samband med 

mobil teknologi, Platsbaserade tjänster i relation till anonymitet/integritet samt mobil-

handeln kontra integritet. Dessa är alla valda utifrån frågeställningen och berör 

underfrågorna till huvudfrågan studien ämnar undersöka. Underfrågorna i studien; Hur ser 

allmänhetens kunskap ut kring mobil platspositionering? & Hur förhåller sig allmänheten till 

integritet i relation till platspositionering? 

 

2.3 Bortfall 
 
Ett internt bortfall förkom bland de två öppna frågorna i enkäten. I första öppna frågan var 

det ett bortfall på ca 46 % (95 respondenter av totalt 177) och i andra öppna frågan var det 

ett bortfall om ca 42 %(102 respondenter av totalt 177). Detta bortfall var väntat, eftersom 

det vid öppna frågor generellt förekommer bortfall hos respondenterna av skälen att det är 

frivilligt eller att respondenterna kan sakna ork att svara(Minska Bortfall, 1997). 

Hade man istället valt enkom en och inte två öppna frågor till enkäten hade chansen rent 

statistiskt att få ett mindre bortfall varit större.  Men för att kunna besvara frågeställningen 

ansåg jag det behövligt med två frågor då de fyllde olika syften.  

Ett externt bortfall gick ej att tala om då urvalsramen av respondenterna inte var fastställd. 

Då bekvämlighetsurvalet gav möjlighet att nå respondenter som var vänners vänner fanns 

det ingen möjlighet att på förhand säkerställa exakt hur många enkäten i realiteten nåddes 

ut till. 

 

2.4 Analysmetod 
 
För att kunna analysera resultaten från enkätundersökningen behövdes två olika 

analysmetoder eftersom enkätundersökning bestod av två olika typer av frågor, slutna och 

öppna. Då dessa är olika typer går de ej att analysera på samma sätt. Slutna går att göra 

statistik på, i siffror. Medan de öppna frågorna utgår från att tolka svaren, därmed inte sagt 

att man inte kan kalkylera utifrån tolkningarna, men tolkningar behövs först göras och därför 
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blir det olika analysmetoder av de öppna samt slutna frågorna.  

 

2.4.1 Analysmetod av slutna frågor (enkätundersökningen) 
 
Sammanställningen av primärdatat utgjordes med hjälp av stapeldiagram och cirkeldiagram. 

Cirkeldiagram gav en enkel översyn och gjorde det lätt att se proportioner (Oates, s. 252), 

stapeldiagram ger enligt Oates även de en tydlig bild dock när det kommer till stapeldiagram 

är det viktigt att inte använda för mycket variabler eftersom det lätt gör det oförståeligt för 

läsaren (Oates, s. 250). 

Av stapeldiagrammen och cirkeldiagrammen ponerades att kunna se eventuella mönster och 

inställningar. Diagrammen var visuella hjälpmedel och var därmed stöd i analysarbetet.  

 

2.4.1.1 Bearbetning av data (slutna frågor) 
 
Då enkätundersökningen gjordes med hjälp av Google Forms, samlades svaren från samtliga 

respondenterna in i ett färdigt sammanställt dokument. Det sammanställda dokumentet 

exporterades till programmet Excel och väl där sammanställdes alla slutna frågors data för 

sig i någon form av diagram med hjälp av inbyggda hjälpmedel/funktioner i Excel.  

Utefter att varje fråga var sammanställd i någon form av diagram, undersöktes huruvida om 

det fanns några större mönster att tala om.  

 

2.4.2 Analysmetod av öppna frågor (enkätundersökningen) 
 
Till analysmetod av dessa frågor användes kvalitativ analys vilket innefattar tre olika stadier. 

Öppen kodning, axiell kodning och sammanfattande kodning. Kodningen var öppen i den 

formen att frågorna var öppet ställda och respondenterna vinklades inte i att svara åt något 

speciellt håll, utan efterfrågades att ta ställning och uttrycka varför de tog den ställning det 

tog. Kodning var delvis selektiv eftersom frågan förhöll sig till den frågeställning som ställts 

upp inför studien.  I svaren söktes konsekvensers vilka de tillfrågade kunde tänkas ha av olika 

slag samt söktes även underbyggnaden premisser till konsekvenserna.  
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2.4.2.1 Bearbetning av data (öppna frågor) 
 
De öppna frågorna samlades även dem i Excel dokumentet, men till skillnad från de slutna 

sammanställdes dem i två separata dokument (två öppna frågor) och skrevs ut. Detta för att 

kunna gå igenom det kvalitativa data för sig och för att i lugn och ro kunna läsas flertalet 

gånger. Efter att läst igenom svaren flertalet gånger gick det att skapat sig en större bild av 

vad respondenterna tog upp och därmed kunde i kodningen stort påbörjas. Kodningen gick 

till på så sätt att teman/större begrepp skrevs ner utefter vad som kommit fram i tidigare 

genomläsningar, exempel på teman som dykt upp var ”integritet, reklam, eget val, bra och 

dåligt”.  De olika temana tillgavs olika färger och varje svar tillgavs olika teman, längre svar 

kunde även inneha ha flertalet teman. Utefter att färgkodningen var klar sammanställdes de 

olika temana rent statiskt, detta för kunna se vad respondenterna överlag gav för uttryck och 

tänkande i de öppna frågorna. De öppna frågornas syfte var just hjälpmedel till att kunna 

besvara frågeställningen. 

 Nedan visas hur färgkodningen behandlades i den öppna frågan ”Hur känner du inför en 

sådan lagändring?”, den andra öppna frågan behandlades på samma sätt.  

 

Såhär kategoriserades färgkodningen:   

 

 

 

 

Jag tycker det är bra att skydda integriteten så länge man inte har gjort 
något som är bevisat brottsligt, i detta fall borde man få spåra. 
Att skicka information typ VMA borde man kunna göra ändå på alla 
telefoner som är kopplade mot master i dess närhet.       

Det skulle kännas som en smäll mot ens personliga integritet. Vill inte 
att det ska vara tillåtet att spåra vart jag befinner mig.       

Har man inget att dölja behöver man inte oroa sig.        

Man ska inte kunna spåras utan godkännande, tycker att en lagändring 
av detta skulle vara negativt. Man kan då spåras överallt och 
närsomhelst utan att veta om det, låter osäkert.       

           
Bra emot Integritet Övervakning Fritt val  Övrigt 
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2.11 Etik 
 
Vetenskapsrådet har sammanställt fyra krav vad gällande etiken i när en ägnar sig åt 

vetenskaplig forskning (Forskningsetiska principer, Vetenskapsrådet). Nedanför beskrivs dem 

samt en beskrivning på hur dem efterföljdes.   

Informationskravet- 

 ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” 

Respondenterna informerades om vad enkäten gick ut på samt vad deras medverkan 

tillförde. 

Samtyckeskravet-  

“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

Enkäten gick enkelt att dra sig ur, och skulle en respondent velat radera sitt data var det fullt 

möjligt. 

Konfidentialkravet- 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem.” 

Efterföljdes genom att alla respondenter var anonyma och det data vilken fanns om dem 

kom ej att delges till obehöriga.   

Nyttjandekravet-  

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings-

ändamål.” 

Delade ej ut det data jag besatt till obehöriga. Utan det delgavs endast till de personer det 

berörde inom ramen av uppsatsen. 
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2.12 Källkritik  
 
Källkritik bygger på kritiskt ifrågasättande och granskning av källor för att på så vis påvisa 

dess trovärdighet. Kriterier vilka användes i denna studie för att utvärdera källmaterial var 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet dessa är alla de vanligaste kriterierna att 

titta på enligt A. Avdic (2011). Nedan följer en förklaring till dem samt exemplifiering.  

Äkthet: Här är det viktigt att källan är den vilken den utger sig för att vara. Är det exempelvis 

en person vilken hävdar något, är det av stor vikt att denne person är just den vilken den 

utger sig att vara och inte någon annan.  

Tidsamband: Tiden är även den av stor vikt, exempelvis om en berättelse återberättas bör 

tiden mellan att återberättelse sker och den att händelsen utspelar sig inte vara alltför lång. 

Desto längre tiden är mellan dem, desto mindre trovärdig är källan.   

Oberoende: Det är viktigt att källan är oberoende och ej är en avskrift eller referat av en 

annan källa. Skulle en källa innehålla detta och man anser sig vilja använda det bör man först 

kolla upp grundkällan för att vidare använda sig av grundkällan till referatet eller avskriften.  

Tendensfrihet: Innebär att man inte ska ha anledning att misstro att källan förmedlar en 

falsk bild av verkligheten. Exempel på hur det kan visa sig är genom att syna var källan 

publicerats, är det kanske i en politisk tidning eller en företagstidning och om det är en källa i 

form av en person ta reda på dennes personliga samt politiska ställning (Thurén, 1997).  
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2.13 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabiliteten är båda variabler vilka tillsammans svarar på studiens 

Vetenskaplig kvalité. Validitet menar Oates (2006) på är relevansen i relation till sitt 

ändamål. Exempel på det i en studie kan vara vilken typ av metod man valt använda och har 

man valt rätt metod för att kunna besvara studiens huvudfråga, ytterligare exempel kan vara 

om studiens teoridel tar upp relevant innehåll i relation till studien samt att all insamlad data 

är av relevans. I denna studie är primärdata insamlad utefter att ge svar på huvudfrågan och 

enkätfrågorna utformades utefter den. Det sekundärdata vilken presenteras har noga valts 

ut och har flertalet gånger ifrågasatts för att i största mån vara av hög relevans. 

Sammanfattningsvis har all form av datainsamling ifrågasatts för att hjälpa uppfylla validitet i 

studien.  

 

Enligt Oates (2006)  skall en studie vara repeterbar och uppnå samma resultat. Huruvida 

experimentet resulterar i samma resultat desto mer reliabilitet kan man tala om menar 

Oates på. Reliabilitet talar om hur hög tillförlitligheten vid en mätning är.  I denna studie är 

reliabiliteten svår att med säkerhet uppnå eftersom studien är gjord på människor i en viss 

samtid. Skulle studien upprepas är det svårt att veta hur människorna skulle tänkas svara 

eftersom det är flertalet saker vilka alla spelar roll i hur deras svar i slutändan blir. Många 

frågor i denna undersökning var kunskapsbaserade och huruvida utbildningen i 

positioneringstekniker samt tillhörande lagar skulle ökas markant i framtiden är det omöjligt 

att studien resulterar i samma resultat. Även de öppna frågorna där respondenterna ombads 

att ta ställning i en fråga som låg i denna samtid 2014, gör det svårt att veta hur central 

samma fråga skulle tänkas vara om fem, tio eller tjugo år. Själva enkätundersökningen skulle 

däremot vara repeterbar och analysmetoderna likaså.  
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2.14 Metodkritik 
 
Utformandet av enkätundersökningen hade kunnat förbättras genom att använda sig av vad 

Bryman (2011) kallar en pilotstudie. Genom att testa enkäten till en eller flera personer vilka 

inte var insatta i ämnet innan den gavs ut till respondenterna hade resulterat i objektiva 

åsikter och undrande till exempelvis en frågas syfte. Vilket i sin tur kunnat förhindra att en 

fråga uppfattades som ”oklar” och istället fått en chans att formulera om frågan så att den 

istället uppfattades som tydlig med vad som ämnades. Dock var det en fördel att 

enkätundersökningen kom ut snabbt samt nådde ut till många respondenter under en längre 

tid, vilket en testpilotstudie är svår att tala om den istället kunnat påverka antalet 

respondenter i negativ form i och med att undersökningen kommit ut något senare. 

Det hade även varit önskvärt att nått ut till fler respondenter ihop om att få en mindre skev 

åldersbild än den undersökningen resulterade i, vilket i sig hade medfört att det hade gått 

att använda ålder som variabel vid sökandet efter mönster. 

Det hade varit av intresse att haft olika länkar till enkäten för att på sätt kunna se var 

respondenterna kom ifrån, om dem förmedlats via Facebook eller Qr-flyers. Detta för att 

statistiskt kunna se vilken av Facebook och Qr-flyers som var bäst till insamlingsmetod. 

De öppna frågorna i enkäten analyserades med hjälp av kvalitativ analys. Viktigt att påpeka 

är därför att den typen av analys kan medföra svårigheter vilken till skillnad mot kvantitativ 

analys där resultaten enklare går att göra uträckningar på samt sammanställa rent statistiskt. 

Nackdel med kvalitativ analys är att det innefattar mycket egna tolkningar och egna 

reflektioner vilka speglas oavsett hur objektiv man än anstränger sig vara, det kommer 

fortfarande påverka resultatet. Huvuduppgiften är att det inte skall avspegla ens egna 

åsikter/ställning i stor utsträckning. Däremot bör en vara medveten om det och underrätta 

läsaren om det.  
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3. Teori 

I denna del presenteras information vilken togs fram genom datainsamling av sekundärdata 

och denna del har för avsikt att tydliggöra olika begrepp vilka alla är relaterade till 

positionering vilket är studiens knytpunkt samt presentera tidigare relevant forskning.  

 

3.1 GSM och utveckling 
 
GSM- nätet kallas i folkmun den andra generationens mobiltelefonisystem och det bildades 

på 90-talet för att kunna kommunicera med varandra i hela Europa. Det var det första 

digitala mobiltelefonsystemet (trådlöst nätverk) baserats på master med tillhörande 

basstationer. En basstation består av sändare, mottagare och antenn. Vi i Norden hade 

sedan 1981 ett liknande mobilnät vid namn NMT (Computer Sweden, 2014) men med gick 

det endast att kommunicera med varandra inom norden med rösttelefoni och det vara 

analogt. Var man abonnent vid den tiden kopplade man endast upp mot en basstation.  För 

att underlätta samt för att kunna använda samma nät och inte endast använda rösttelefonin 

utan även skicka sms, mms, använda internet infördes GSM-nätet.  

Med GSM-nätet blev mobilenheter anslutna till fler basstationer möjliggjorde för andra 

användningsområden för användarna men även för ägaren av infrastrukturen vilken 

utgjorde mobilnäten. Ett område var just att kunna fastställa en mobils geografiska läge, det 

vill säga positionering.  

På senare år har GSM nätet utvecklats och förbättrats i olika generationer, och i modern tid 

talar vi om 3G, 4G och även inom en snar framtid 5G. Som det ser ut idag ponerar experter 

från Telia och Ericsson att 5G kommer tidigast 2020 (Stockholm TT, 2014,14december). 

Och numera är vi svenskar vana användare av mobiltelefonen eller smartphonen som den 

numera går under. Statistiska centralbyrån fastställde nyligen (2013), att vi svenskar är flitiga 

mobilanvändare och att det även skiljer sig åt för olika åldersgrupper i användandet. Så sent 

som förra året påvisades genom en studie att mellan 83-86 % av personer inom 

åldersgruppen 16-44 har använt en smartphone för att surfa på, d.v.s. gå ut på internet med. 

Medan knappt 5 % av personer inom åldersgruppen 75-85 har använt mobilen med det 

syftet. 
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3.2 Positioneringstekniker  

För att nå en förståelse för hur man positioneras via mobiltelefoner, görs här en kortare 

förklaring om olika tekniker vilka används i samband med positionering som alla utvecklats 

vartefter mobiltelefonernas snabba intåg i samhället. 

 

3.2.1 Triangulering 
 
Triangulering av en mobiltelefon går till genom att man mäter avståndet från minst tre 

fastställda geografiska punkter. I det här fallet utgörs dessa punkter av basstationer. 

Avståndet till dessa punkter kan fastställas med signalens styrka. Så länge mobiltelefonen är 

påslagen går det alltså att fastställa en position eftersom en påslagen mobiltelefon alltid är 

kopplad upp mot mobilnätet, basstationerna. Noggrannheten på positioneringen är 

beroende av avstånden mellan basstationerna och även av terräng, frekvensens våglängd 

och atmosfär. Triangulering kan användas utan att använda sig av GPS och är en fristående 

metod men som tillskillnad från GPS ger en sämre positionering(Ne, triangulering, 2015).  

 

3.2.2 GPS (Global position system)  
 
Det är ett amerikanskt satellitbaserats positions system och systemet utgörs idag av att 31 

satelliter cirkulerar runt jordens bana. Tekniken fungera på så sätt att en GPS-mottagare, i 

det här scenariot en mobiltelefon (finns i modernare mobiltelefoner (.se, 2011)), jämför 

signaler från minst fyra satelliter och räknar därmed ut sin position på jorden med 

noggrannhet på 3-15 meter. GPS-mottagare kan även fastställa sin position med hjälp av 

endast tre satellitsignaler, men därmed kan ej höjd över havet räkna ut och positionering blir 

inte lika tillförlitlig som med fyra satelliter (computer Sweden, 2014) 

En GPS-funktion är valbar att själv slå på samt slå av i en mobiltelefon. GPS-funktionen 

fungerar bäst utomhus, och inomhus blir exaktheten på positioneringen mycket låg. Ibland 

är det även omöjligt att positionera med GPS teknik inomhus eftersom det saknas 

täckningen till satelliterna(.se, 2011). 
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3.2.3 Wi-Fi positioning system (WPS) 
 
Är ett ytterligare positioneringssystem. Men detta bygger istället för satelliter eller 

basstationer på Wi-Fi-basstationer för att med hjälp av dem säkerställa ens mobilenhets 

position. Detta fungerar både utomhus och inomhus. Dock måste Wi-Fi vara påslaget på 

mobilen.(Computer Sweden, 2014) Systemet bygger på ett flertal databaser vilka hela tiden 

växer genom att både företag och privatpersoner samlar in och tillför information om nya 

Wi-Fi basstationer till databaserna. Insamlingen med mobiltelefonen görs genom att 

korrelera GPS tekniken i mobilen samtidigt som Wi-Fi är påslaget. Är Wi-Fi endast påslaget 

kan du endast använda de olika databaserna och du samlar inte in ny information till 

databaser. 

Att samla in Wi-Fi - basstationer i databaser är dock en integritetsfråga i sig eftersom de olika 

”Wi-Fi-nätverken” inte alltid valt att bli insamlade. Så för att ge Wi-Fi-ägarna en valmöjlighet 

har både Google och Mozilla gått ut med riktlinjer i hur man avsäger sig samtycke till detta, 

avsägningen sker via att ändra sitt nätverks ”ssid” med ett speciellt avslutande namn. De 

uppmanar även andra större företag vilka även dem använder sig av denna teknik att göra 

det samma, exempelvis Apple och Microsoft (Wi-Fi positioning system, 2015, 4 januari). 

 

3.2.4 Plastbaserad tjänst (location-based service, LBS) 

 

Är just tjänster baserad på en mobilanvändares aktuella platsposition. Exempel på det kan 

vara det sociala mediet Facebook, där mobilanvändaren kan förmedla sin position till 

samtliga kontakter genom att lägga upp en ”Status” med tillhörande position, eller 

exempelvis via Hangouts (en konversationsapplikation) där det går att dela med sig var man 

är samtidigt som man skickar privata meddelanden till varandra.  Ett ytterligare exempel är 

”Klipster” vilket är en applikation som förmedlar rabatterande erbjudanden beroende på var 

mobilanvändaren befinner sig samt ett avslutande exempel är ”Google Now” som 

uppdaterar mobilanvändaren om alltifrån, nyheter, väder och till restauranger i närheten. 

Det finns alltså en uppsjö av applikationer/tjänster vilka alla bygger på LBS på olika sätt, 

gemensamt för alla är att de använder sig av både GPS och Wi-Fi-positionering och men 

bådadera teknikerna behöver dock inte användas samtidigt för att positionera. Gemensamt 
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behöver dessa applikationer samtycke från mobilabonnenten, vilket mobilabonnenten 

accepterar när denne laddar ner applikationen med följande avtal. (Computer Sweden, 

2014) 
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3.3 Integritet och personlig integritet 

Integritet samt personlig integritet är båda begrepp vilka många använder i samband med 

positioneringsfrågor. Därför är dem viktiga att presentera, Begreppen tas upp för att ge 

läsaren en förståelse inför hur komplext och svårdefinierade dessa begrepp är, Men även 

förståelse för hur de kan definieras.  

 

Svenska akademins förklaring till vad integritet är lyder: 

”orubbat tillstånd; okränkbarhet; oberoende” (Svenska Akademien, 2006, s.389) 

Nationalencyklopedins förklaring till samma begrepp ger en djupare förståelse: 

”integritet (latin inteʹgritas, av iʹnteger ’orörd’, ’hel’, ’fullständig’, ’oförvitlig’, 

’hederlig’), rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte 

utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet). I den svenska 

regeringsformen står att ”den offentliga makten skall utövas med respekt för ... den 

enskilda människans frihet och värdighet”, medan de lagar som styr hälso- och 

sjukvården, socialtjänsten och omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda med smärre 

variationer använder formuleringarna ”respekt för självbestämmande och integritet”. 

Personlig integritet har därför nära samband med människans värdighet. Kränkning av 

den personliga integriteten kan ske på fysisk väg (våld, tvång, aga) eller psykisk 

(förnedring, diskriminering, indoktrinering). Se även integritetskränkning.”  

Ottosson, J. A (2015) 

 

Båda definitionerna av integritet har gemensamt att de ej kan definiera begreppen så att de 

blir enkla att utgå ifrån. Utan båda definitionerna är abstrakta och presenterar dock inget 

handlingsbart förtydligande. I begreppet blir därför förståelsen för det baserat på hur 

läsaren/personens egna tolkningar. 

”Personlig integritet” är ett begrepp som används flitigt i samtiden. Trots att det används så 

frenetiskt finns det ännu inte någon fastställd allmän definition för begreppet. Göran Collste, 

professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet, fick i uppdrag av staten att sammanställa 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/integritetskränkning
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en offentlig utredningsstudie kring vad personlig integritet är (SOU 1997:39). Det han kom 

fram till var att begreppet personlig integritet är svårdefinierat och hans slutsats i det hela 

blev istället två punkter vilka definierar hur en persons integritet kränks.  

”1) det sker ett intrång i deras privata sfär och/eller  

2) uppgifter om dem, som det finns rimliga skäl att beteckna som integritetskänsliga, 

sprids ut. Dessa uppgifter kan gälla personers egenskaper, uppfattningar eller 

handlingar.”  

(SOU 1997:39,Collste, S.794) 

 

Likaledes har Marcus Bylund gjort ett försök till att definiera begreppet personlig integritet i 

sin bok ”personlig integritet på nätet”. I sin bok (2013) presenteras ett historiskt perspektiv 

på hur begreppet personlig integritet växt fram till något så centralt som det idag är. Han 

presenterar flertalet perspektiv i hur man kan tolka personlig integritet och påvisar att om 

det är något vi människor inte förstår oss på så försöker vi istället att definiera det. Är ett 

begrepp svårdefinierade och abstrakt likt personlig integritet försöker vi istället begränsa 

innebörden till dess att begreppet blir hanterbart, vilket gör att vi kan definiera det i mindre 

avgränsningar. Exempel på begränsningar inom personlig integritet är enligt Bylund Fysisk 

integritet, Dataskydd, information privacy, Finansiell integritet, Etnisk, religiös och politisk 

integritet. Alla dess begrepp ger tillsammans en bild av hur komplex och abstrakt begreppet 

personlig integritet faktiskt är påvisar Bylund.  
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3.3 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning vilka är av intresse för studien.  

 

Sammantaget visar dessa studier att det finns ett framtida behov att ytterligare undersöka 

positionering i relation till personlig integritet. Speciellt eftersom mobilutvecklingen går 

framåt, och vi får inte bara snabbare mobiltelefoner, vi får också kraftigare mobiltelefoner 

vilket medför nya teknikerna. Nya tekniker i sig medför nya sätt att använda mobiltelefonen 

på vilket i sig medför alltifrån nya förhållningssätt till nya lagar och regler.  

De tidigare studier vilka berör Nödsituationer/ krisberedskap (Se nedan) visar gemensamt att 

det finns stora utvecklingsområden för mobiltelefoner som hjälpmedel vid sådana 

situationer. I relation till min studie visar dem på att positionering kommer spela en allt 

större roll i framtiden.  

Tidigare forskning gjord inom ämnet Platsbaserade tjänster i relation till 

anonymitet/integritet (Se nedan), tyder på att det finns en viss oro inför användandet av 

Platsbaserade tjänster och att den oron grundar sig i någon form av rädsla för bevakning. 

Forskning gjord om mobilhandeln kontra integritet (Se nedan) påvisar även den att oron 

inför att handla med mobilen kan hämma utvecklingen av mobilhandeln. För att förhindra 

det bör integritetsfrågor som användarna oroar sig för först lösas.   

I relation till min studie visar denna typ av forskning på att integritetsfrågor kommer spela en 

allt större roll för framtiden och för Platsbaserade tjänster.  

 

Nödsituationer/ Krisberedskap 

Mobile computing: next decade, en studie (Satyanarayanan, 2011) om möjliga 

framtidsvisioner med hjälp av mobilpositionering. Med fokus på säkerhet och molntjänster. 

Ett exempel var att med hjälp av mobilkameran och med omgivningens insatser kunna hitta 

försvunna barn. Det baserades på att omgivningen blir informerade i att ta foto och ladda 

upp i en viss databas, som polisen och familjen/anhöriga går igenom och har dem tur kan de 

inom några minuter letande hitta barnet i realtid.  

Det har även forskats i att ta fram en SOS-applikation till mobiltelefoner och surfplattor. Med 

den studien (Paredes, Fonseca, Cabo, Pereira, & Fernandes, 2014) framställdes en prototyp 
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till applikationen vilken presenterades möjliggörs att få hjälp utan ljudkommunikation, vilket 

gynnar främst funktionshindrade, äldre men även när en människa är i panik eller en 

nödsituation vilken gör det svårt att föra en ljudkommunikation.  Det är en enkel applikation 

där man endast genom ett fåtal ”KLICK” meddelar om hjälp. Vid nödanrop via applikationen, 

bifogas ens positionering med till SOS. Finns utöver att endast meddela om hjälp även en 

Chattfunktion där det går att beskriva mer på djupet vad som hänt.  

En ytterligare studie med fokus på nödsituation men med fokus på bloddonationer var av 

intresse (Parikh, Kathiria, Vaghela,Shah & Dholakiya 2014). Dess syfte var att undersöka hur 

man med GPS eller LBS-teknik kunde underlätta donation av blod genom att nå ut direkt till 

en donator och genom det sättet spara tid. Problemområdet vilken studien utgick från var 

Indien, där dem har ett underskott på 30-35 % av blod årligen samt där vissa regioner i 

landet har färre blodbanker än andra. I dessa regioner finns därför ett akut behov av 

donatorer. Slutsatsen var att det underlättar om en funktion som denna skulle kunna 

användas i nödsituationer och att den skulle öka möjligheten att rädda liv. 

En annan studie (Martí, Robles, Martín-Campillo & Cucurull, 2011) vilken även den hade 

krisberedskap i fokus presenterad en prototyp till en applikation vilken skulle hjälpa 

brandmän i Latinamerika. Applikationens huvudsyfte var att vara ett komplement till 

radiokommunikationssystemet som brandmännen använde sig av, detta eftersom antalet 

radiokanaler var otillräckliga och i slutändan medförde fördröjning av ankomst fram till 

brandens position.   Applikationen installerades på mobiltelefoner med GPS och positionen 

skickades till brandmännen via brandkårens nödcentral. Resultaten efter studien, vilken 

varade i tre år ute hos ett chilenskt brandföretag var att brandmännen kände sig tryggare 

och ankomsttiderna förbättrades.  

En annan spännande teknik presenteras i en artikel publicerad 2014 (Kalifa, Youssif & Adel) 

vilken möjliggör upptäckandet av landminor. Problemområdet vilken studien utgår från är 

Arabrepubliken Egypten, där det finns oupptäckta landminor. Tekniken består av ett 

mjukvarusystem och hårdvarukomponenterna består av, en mini RC truck med rörelsebar 

fiber arm, mini GPS+ GSM audio/sound tracker + Sim kort, två smartphones med Android 

och en bärbar dator. Sammanfattningsvis löser tekniken tre huvudproblem; avsaknaden av 

kartor med utritade landminor, brist på medel och begränsade användningen av teknologi.  
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Genom att satsa och färdigställa denna teknik skulle nästa steg vara att inte endast 

identifiera landminor utan i slutändan kunna röja landminor.  

Platsbaserade tjänster i relation till anonymitet/integritet 

Zhou, T. studie vilken gjordes 2010 hade till syfte att undersöka varför Platsbaserade tjänster 

inte ökat bland användare. Slutsatsen blev att det var på grund av en risk rent sekretess 

mässigt associerade med att använd plastbaserad tjänster. 

Wicker (2011)  belyser problematiken med utvecklingen av Platsbaserade tjänster i relation 

till anonymitet. Vidare diskuteras huruvida en ”typ” av anonym LBS-teknik vore möjlig 

samtidigt utan att tappa kvalitet och hastighet. I sin slutsats menar han på att den ökade 

precision som positioneringsteknikerna, bland annat LBS-tekniken medför skapar allvarliga 

integritetsproblem. Avslutande har Wicker utformat vissa ”tumregler” i att skapa ”anonyma 

Platsbaserade tjänster”.  

I en nyligen publicerad artikel (Fahlquist, J. N. 2015) behandlas de etiska aspekterna i att 

använda GPS som teknik för att spåra barn. I artikeln påpekas att GPS-tekniken är ett bra 

komplement och att det ingiver trygghet samt säkerhet för föräldrarna, annan nära släkt 

eller barnens förskolelärare/lärare. Det tas även upp att övervakning kan inskränka på 

barnens privatliv vilket är en diskussion/debatt vilken är i början av sitt skede.  Tidigare 

menar de på att övervakning av vuxna stått i centrum. Författarens slutsats blir att på grund 

av osäkerheten om huruvida effekterna av just den ständiga övervakningen vilken GPS kan 

medföra och med dess etiska problematik bör därför en avvaktande hållning intas gentemot 

”GPS-spårning” av barn.  

Mobil-handeln kontra integritet 

I Zhang, Chen, JQ, & Lee:s studie (2013) om m-handel (mobil-handeln) undersöks 

integritetsproblematiken i samband med m-handeln vilken skiljer sig från e-handeln på 

flertalet sätt, enligt författaren är dessa; ”ubiquity”(allnärvaro), ”immediacy” 

(omedelbarhet), lokalisering, direkt anslutna, marknadsföring med hjälpa av ”push-

meddelanden” och till sista ”Augmented identity tracking down”(utökad identitetsspårning). 

Tillsammans utgör dessa funktioner unika utvecklingsmöjligheter för m-handeln men dock 

uttrycks även svårigheterna vilka kommer med dem ” … but the protection of consumers' 

information privacy is also becoming more challenging than ever”. Studiens syfte var att 
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studera konsumenternas oro inför informationsintegritetsfrågor vilken m-handeln medför. 

Sammanfattningsvis studerades två olika perspektiv(CFIP & APCO) på m-handeln i försök om 

att klargöra den informationsintegritetsproblematik m-handeln kan komma stås inför i 

framtiden. De framkom i studien att konsumenternas demografiska skillnader medförde 

varierande ”grad” av påverkan inför oron för den personliga informationsintegriteten och att 

de olika graderna av integritetsfrågor bör åtgärdas, för att på sätt kunna garantera en 

välmående tillväxt i M-handeln.  

Studien resulterade i en större förståelse och kan ses i egenskap av ett första steg för 

kommande studier om just integritetsfrågor i samband med m-handeln.  

 

3.4 Teoretisk utgångspunkter 
 

Sammanfattningsvis utgörs denna studies teoretiska utgångspunkt av tidigare presenterade 

kapitel; 

 Positioneringstekniker 

 Integritet och personlig integritet  

 Tidigare forskning 
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4. Resultat och analys 

I det här stycket presenteras resultatet av enkätundersökningen följt av egna 

analyser. 

4.1 Om respondenterna 
 
Totalt var det 174 respondenter. Bland dem utgjorde 57 % kvinnor, 42 % män och mindre än 

1 % ville ej uppge kön. Åldersspannet på de tillfrågade var ojämnt och de tillfrågade tillhörde 

främst åldersgruppen 20-30 års ålder. Därför valdes ålder bort som variabel att undersöka 

eventuella mönster.  

Av respondenterna tillhörde 26 % Tele2, 25 % Telia, 14 % Halebop, 12 % Comviq, 11 % Tre, 

10 % Telenor och 2 % tillhörde någon mindre känd telefonoperatör. 

Det som kan tydas av resultatet är att Telia och Tele2 tillsammans står för över 50 % av 

abonnenterna.  

 

4.2 Kunskap om positionering 

Flertalet av frågorna syfte var att fastställa respondenternas kunskap kring positionering. Här 

följer deras resultat.  

 

4.2.1 Vet du vad en mobiltelefons signalstyrka/täckning innebär? 
 
86 % av respondenterna visste vad en mobiltelefons signalstyrka/täckning innebar, % ansåg 

sig kanske ha en kunskap kring det och % hade ingen kunskap kring det.  

Att majoriteten visste detta tyder på att de flesta är medvetna kring hur mobiltelefoner får 

kontakt. Vilket i sin tur påvisar en hög ”baskunskap” i mobiltelefonin. 
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4.2.1 GÅR DET ATT NAVIGERA MED EN MOBILTELEFON? 

 

94 % svarade att det går att navigera med en mobiltelefon, 5 % svarade kanske och endast 1 

% svarade nej.  

Att hela 94 % anser att det går att navigera med hjälp av mobilen avspeglar enligt mig det 

samhälle vi lever i, där mobilen för var dag får än större inflytande i samhället likväl som i 

vårt privata liv. Att fastställa att majoriteten har kunskap om att det går att navigera med 

mobiltelefonen är en bra grund att bygga vidare på och tyder på att navigering med mobil 

kan utvecklas i varierande användningsområden.  

 

4.2.2 Vet du vad GPS är? 
 
96 % av respondenterna hade kunskap om vad GPS är, 3 % svarade kanske och mindre än 1 

% hade ingen kunskap i vad GPS var.  

Resultatet tyder på att folk förknippar navigering med GPS, då det är nästintill samma 

procentenhet (+2% i denna fråga) vilka svarat på denna fråga och i tidigare fråga sagt sig veta 

att det går att navigera med en mobiltelefon. Utöver att förknippandet med navigering och 

GPS, visar det att GPS är en navigationsteknik vilken är väl etablerad i samhället utifrån detta 

resultat. Det påvisas även i tidigare presenterad forskning (Fahlqvist J.N. 2015), där GPS-

teknik numera används för spårning av barn samt för att öka tryggheten för barnens nära, 

kära och även deras lärare.  

 

4.2.3 Vet du vad triangulering är? 
 
44 % visste vad triangulering var för något, 47 % uppgavs ej veta vad det var och 9 % svarade 

kanske.  

När det kom till kunskap kring triangulering visade resultaten på att det var någotsånär jämt 

mellan att ha kunskap om och inte ha kunskap om. Resultaten kan även spegla samtiden, där 

GPS-tekniken är väl erkänd och hade samma fråga ställts för ett decennium eller än längre 
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tillbaka hade resultatet måhända varit ett annat. Analysen blir därmed att GPS som 

navigationsteknik ”tagit” över eftersom den ger bättre positionering än sin föregångare 

triangulering vilken hamnat i skymundan.  

 

4.2.4 Har du hört talas om andra typer av navigering med en mobiltelefon? 
 
37 % uppgav ja i denna fråga, 34 % uppgav sig inte hört talas om andra typer av navigering, 

28 % svarade sig kanske ha hört talas om andra typer av navigering och endast 1 % uppgav 

övriga. Tyvärr följden den 1 % av svarande på övriga ej förtydliga övriga typer av navigering. 

Dessa resultat kan tyda på att Wi-Fi positionering inte slagit lika hårt som den erkända 

tekniken GPS. Det kan också vara ett resultat av att människor har på Wi-Fi och GPS påslagen 

i mobilen förjämnan och märker därmed inte någon skillnad i positionering eller rent av 

tänker inte på det.  

 

4.3 Sos alarm 

Dessa bådadera frågor syftade till att undersöka respondenternas kunskap kring Sos alarm. 

Här följer deras resultat.  

 

4.3.1 Vet du vad VMA är? 
 
18 % av respondenterna uppgav sig veta vad VMA innefattar, 71 % uppgav sig ej vara 

medvetna om vad det innefattar och 11 % svarade kanske. 

Enligt mig uppfattas det som en rejäl brist i samhället när endast 18 % av de tillfrågade visste 

vad VMA är/står för.  En brist i den bemärkelsen att VMA är inrättat av Försvarsdepartement 

i avseende att varna allmänheten men absurt nog har knappt en femtedel av de tillfrågade 

informationskunskapen om VMA.  

En annan spekulation skulle kunna vara att allmänheten vet vad VMA innebär men inte har 

kunskap om förkortningen eller så har innebörden VMA står för helt glöms av bland all den 

Information vi utsätts för genom livet. De må däremot hända att de vet vad det är när det 

hör meddelanden i radio, tv eller hör ”provljuden”. 
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4.3.2 Tycker du att det skulle vara bra om du kunde bli underrättad vid fara 

beroende på var du befinner dig?  

Till denna fråga följde en informationstext som löd ”Denna fråga rör endast räddningstjänster, 

så som SOS alarm.” 

 

87 % tyckte det skulle vara bra, 4 % tyckte inte det var bra och 9 % svarade kanske. 

Att en majoritet om 87 % tyckte det skulle vara bra att kunna blir underrättad vid fara 

påvisar att SOS alarm kompletterande system är önskat samt ligger rätt i tiden. Sedan hur 

själva underrättelsen sker och vilken metod som används är en sak, men att folket vill kunna 

bli underrättade är av respondenternas resultat fastställt. Endast 4 % önskade ej kunna bli 

underrättade beroende på var en befann sig och 9 % svarade kanske.  

Denna fråga var viktig att få besvarad fristående från relation till SOS:s ansökan av lagändring 

samt från lagen om elektronisk kommunikation. Detta för att få en spontan och ärlig 

inställning.  

 

4.4 Lagen om elektronisk kommunikation 

Det här är ett stycke som berör kunskap om lagen (” Lagen om elektroniks kommunikation 

tillåter inte organisationer eller företag att spåra användare av mobiler utan dess 

medgivande”) och inställning till den.  

 

4.4.1 Känner du till Lagen om elektronisk kommunikation? 
 
12 % av de tillförfrågade uppgav sig känna till lagen, 68 % kände ej till lagen och 20 % uppgav 

att de kanske kände till lagen.  

I ett land som Sverige där mobilen har så stort inflytande vilket den har här och där drygt 80 

% av åldersgruppen 16-44 använder mobilen för att gå ut på internet och i ett land där 

integritetsfrågan ständigt är i diskussion är det förvånansvärt att så få som endast 12 % av de 

respondenterna känner till lagen.  Vi i Sverige har dessutom en myndighet 
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(Datainspektionen) vilken arbetar just för att säkra vår individuella rätt till integritet i 

samhället och ett av deras sätt att göra det är enligt dem själva att ge råd samt sprida 

kunskap. Så vad jag kan tolka av svaren är att informationen inte når ut men att vi 

medborgare är omhändertagna i form av lagen.  

 

4.4.2 Tycker du det är bra att lagen skyddar privatpersoners platsintegritet?  
 
76 % av de tillfrågade tyckte det är bra att lagen skyddar privatpersoners platsintegritet, 6 % 

tyckte det motsatta och 18 % ställde sig tvetydiga.  

Trots att endast 12 % påstod sig känna till lagen om elektronik, är det en majoritet på 76 % 

vilka välkomnar lagen och det den omfattar.  Nästintill en femtedel (18 %) av de tillfrågade 

ställde sig däremot tvetydiga.  

Förhållningssättet till lagen om elektronisk kommunikation visar enligt mig ett liknande 

förhållningssätt till begreppen integritet/personlig integritet, få vet vad dem egentligen 

innebär men vi tycker likväl att dem är viktiga och bör bejakas.  

Detta resultat förstärker Marcus Bylunds syn på att stora och abstrakta begrepp, jämförbart 

med stora lagar som omfattar mycket, är för oss människor alltför svårhanterliga att ta till 

sig. Samt för att kunna ta till sig dem behöver vi dela in dem i mindre begrepp vilka är 

hanterbara. I denna fråga presenterades en av många saker som den stora lagen innefattar, 

och när just en sak presenteras är min tro att det gör den greppbar och därmed kan vi ta 

ställning till den.  
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4.5 Sammanfattning av slutna frågor 
 
Då enkätens slutna frågor hade ambitionen att fastställa respondenterna baskunskaper kring 

mobiltelefoners navigering, samt kunskap och inställning till SOS alarm och kunskap inför 

lagen om elektronisk kommunikation. Visade enkätens resultat på att kunskapen kring olika 

begrepp inom området positionering framgick ett tydligt mönster att deras vetskap över lag 

minskade utefter djupet på frågorna smalnades ner.  Kunskapen kring Sos Alarm och VMA 

visade sig vara bristfällig bland respondenterna, inställningen till att bli underrättad vid fara 

utifrån vart en befann sig var med majoritet positiv. Respondenternas kunskap inför lagen 

konstaterades bristfällig dock var inställningen till att lagen ämnar skydda privatpersoners 

platsintegritet positiv.  
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4.6 Inställningar/Öppna frågor 

Nedan presenteras de vanligaste förekommande svaren. Jag har valt att presentera svaren i 

några större begrepp/teman följt av en analys.  Se metod 2.11.2 

 

Av svaren att döma gick det inte att se någon skillnad mellan hur de olika könen svarade i de 

båda ställda öppna frågorna.  

 

4.6.1 Hur känner du inför en sådan lagändring? 

 

Detta följde som förtydligande av frågan: Denna fråga rör endast räddningstjänster, så som 

SOS alarm. 

Totalt var det 82 svarande på denna fråga av de totalt 174 respondenterna. 

Dock blev det ett bortfall på 16 av dessa 82, mer utförligt om bortfall finns att läsa i 

metodkritiken. Då denna grupp om 16 respondenter (Finns att se i bilaga, öppna frågor) 

endera inte förstod frågan, ansåg att dem inte fått tillräckligt med information eller att dem 

inte besvarade på frågan.  Exempel på sådana svar var följande; 

”Vilken lagändring??”, ”integritetsskäl.” samt ”?”. 

Totalt blev det 66 respondentsvar vilka var tolkningsbara i denna öppna fråga. 

 

4.6.1.1 Emot 
 
30 av de 66 tolkningsbara respondentssvaren var alla motståndare av en eventuell 

lagändring men med olika premisser. En av dessa respondenter formulerade sig såhär; 

”För min del bör lagen inte ändras, jag förespråkar lag och ordning. Det har fungerat 

hittills och bör göra så i framtiden!” 

20 av dessa 30 påpekade övervakning av något slag, i termer som övervakande, otryggt, 

restriktivare lag, spårning eller övervakningssamhälle.  
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4.6.1.2 Övervakning 
 
27 av de 66 respondenterna talade om övervakning i någon term.  Av dem var 20 likaså 

motståndare av en eventuell lagändring, vilket redan tagits upp. Denna grupp av 

respondenterna kunde låta såhär;  

”Företagen har inget reellt behov av den informationen, och den personliga 

integriteten bör gå före företags vinstintresse. Övervakningssamhället skulle gå till 

överdrift helt enkelt.” 

Övriga 7 respondenter ur denna grupp talade om övervakning i relation till positiv inställning 

eller att dem hade delade meningar och att en kunde se både för och nackdelar. 

 

4.6.1.3 Positiva 

 

19 av de 66 respondenterna uttryckte en positiv inställning för en lagändring. En grupp om 

15 av dem uttryckte att det var bra i relation till att minska kriminella handlingar, vid fara 

eller vid myndighetssituation. Exempel på hur dem formulerade sig;  

”Om det underlättar för att minska kriminella handlingar är jag positiv till en sådan 

lagförändring” 

Övriga fyra uttryckte trygghet eller att lagändringen var bra och en av dem stack ut genom 

att slå ett slag för öppet samhälle.  

 

4.6.1.4 Integritet 

 

18 av respondenterna nämnde hur integritet och personlig integritet skall respekteras, samt 

hur det skall skyddas med olika metoder. En respondent ansåg att; 

”Jag tycker det är bra att skydda integriteten så länge man inte har gjort något som är 

bevisat brottsligt, i detta fall borde man få spåra. Att skicka information typ VMA 

borde man kunna göra ändå på alla telefoner som är kopplade mot master i dess 

närhet.”. 
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En av respondenterna uttryckte i motsats till de andra hur ett samhälle istället bör vara 

öppet  

 ”Så kallad platsintegritet har ingen vikt för mig personligen och ideologiskt stödjer jag 

ett så öppet samhälle som möjligt där platsintegritet inte har någon plats. Jag kan se 

hur avsaknaden av platsintegritet kan påverka ett fåtal människors liv i dagens 

samhälle, men jag är ytterst tveksam till att dessa skulle påverkas varken för det bättre 

eller för det sämre av lagändring”.  

En respondent talade om respekten för integritet 

”Minskad respekt för den enskilda människans integritet.” 

11 av dessa 19 uttryckte samtliga att dem var motståndare av en eventuell lagändring. En 

respondent uttryckte sig såhär;  

”Det skulle kännas otryggt och som en integritetskränkning.” 

 

4.5.1.5 Kränkning 
 
13 av respondenterna nämnde kränkning. Dem talade gemensamt om kränkning av 

integritet, kräkning av personlig frihet, inkräktning av privatliv, minskad respekt eller i termer 

som privatliv är inte privat. En respondent formulerade sig på följande sätt;  

”Det är en kränkning mot mig som privatperson. Varför ska någon hålla koll på var 

exakt jag befinner mig? I polisiära situationer är det såklart okej, men det sker väl 

redan idag.” 

Ytterligare en respondent uttryckte sig följande;  

”Jag känner att det skulle kränka mitt privatliv.” 

 

4.5.1.6  Inget att dölja 
 

4 av respondenterna underströk att så länge man inte hade något att dölja var en eventuell 

lagändring det inget att oroa sig för.  

Exempel på ett sådant respondentssvar;  
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”Att kunna spåra en persons position skulle göra det mycket enklare för staten att få 

tag på lagbrytare. Jag själv anser att det inte är något som skulle göra mig orolig om 

staten vet vart jag är då jag inte har något att dölja. Det kan ju också leda till min 

säkerhet om något skulle hända mig.” 

 

4.5.1.7  Delade meningar/ tog ej ställning 
 
12 av respondenterna hörde till gruppen vilka inte kunde ta ställning, var likgiltiga eller 

neutrala. Gemensamt för gruppen kunde de se både för och nackdelar.  

Exempel på en av dessa respondenters svar;  

”Jag har egentligen delade meningar, det positiva är att man alltid hittar en person 

som skulle vara försvunnen, efterlyst, satt i fara. Det negativa är att människor an 

missbruka det och "stalkers" kan dra nytta av det. Men känner man sig någon gång 

otrygg, vilket jag som tjej gör väldigt ofta, hade det varit skönt att veta att någon hela 

tiden visste var jag befann mig.” 

 

4.6.2 Analys 
 
Resultaten påvisar att integritet är något som används och med olika definitioner. Och att 

många valde att definiera det som övervakning, att det är vad som kan tolkas som ”intrång 

av personlig sfär”. vilket var en definition som både Ne.se och Collste använde som abstrakt 

definition.  

Det framkom att en det fanns en oro kring att det gör intrång på integritet. Personliga följder 

var är även att det inte påverkar en om jag inte har ngt att dölja och kan isfall endast gynna 

min säkerhet.  

 

4.6.3 Vad tycker du om att andra företag skulle få ta del av din platsposition? 
 
Detta följde som förtydligande av frågan: Denna fråga rör företag som inte tillhör 

räddningstjänster, så som SOS alarm. Kommersiella företag t.ex. Coop, ICA, McDonalds, H & 

M som kan ta del av din geografiska plats utan att du är medveten om det. 
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Totalt var det 102 svarande på denna fråga av de totalt 174 respondenterna. 

 

4.6.3.1 Negativ inställning 
 
Flertalet av respondenterna hade en negativ inställning däremot med olika premisser och 

underbyggande argument. Av de svarande var det en majoritet på 71 respondenter vilka 

fann det som negativt i frågan om andra företag skulle få ta del av ens privata platsposition. 

Det uttrycktes ofta i samband med en utläggning. 

 

4.6.3.2 Opt in/ Opt out 
 
8 av dessa 71 respondenter talade om fritt val. Så här uttryckte en respondent det: kring 

”opt in/opt out”   

  ”Nej absolut inte... Det måste göras med en "opt-in" funktion... D.v.s.… att 

användaren måste kryssa i en ruta För att godkänna detta... Exempelvis när du laddar 

ner en app som McDonalds SF bio osv. Det skall inte gå utan användarens tillstånd... 

Däremot är det sorgligt få som tar sig tid att läsa en apps behörigheter.” 

Överlag var det 25 av de totalt 102 respondenterna som alla nämnde ”fritt val” i egna 

tolkningar. En av dessa respondenter uttryckte sig följande; 

”Endast de som jag väljer själv att de får göra det” 

Gemensamt yrkade denna grupp för att själva göra aktiva val och att aktivt godkänna likväl 

som aktivt avböja vilka eventuella företag vilka skulle tänkas få ta del av ens platsposition.  

 

4.6.3.3 Övervakning 
 
33 av de svarande respondenterna nämnde Övervakning i former som spårning, stalkning, 

totalövervakad, konstant uppsikt, vet var jag är, eller övervakad av storebror. Av dessa 

svarade var det 26 av dem vilka alla hade gemensamt att de var negativt inställda i denna 

fråga. 

En av dessa respondenter uttryckte sig följande; 
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”Tycker inte att det är bra. Jag vill kunna röra mig utan att jag är totalövervakad. 

Men förstår tanken i reklam och erbjudandesyfte, håller dock ej med”  

en annan respondent uttryckte sin oro kring övervakning på det här sättet; 

”Vi lever i en miljö där vi är övervakade på många platser via kamera. Inget behov av 

ytterligare kartläggning av positioner.” 

 

De övriga 6 vilka inte hade en relation till negativ inställning, dem talade fristående om 

övervakning och två av dem i relation till fritt val.  

 

4.6.3.4 Integritet  
 
12 av svarande respondenterna för denna fråga nämnde gemensamt integritet i olika 

former.  

Exempelvis uttryckte sig en respondent såhär;  

”Absolut inte. Jag vill inte att kommersiella företag ska kunna skicka riktad reklam till 

mig när jag är i närheten av en affär. Det skulle kännas som ett intrång på min 

integritet.” 

En annan respondent uttalade sig istället på detta sätt; 

”Jag lider inte av det, men det är fortfarande en integritetskränkning. Jag är emot det.” 

Utöver dessa 12 svar om integritet var det 2 respondenter som även dem talade om 

likartade synonymer till integritet, dessa var ”intrång av privatlivet” samt ”överskridande av 

privatliv och valfrihet”.  

 

4.6.3.5 Information 
 
Av 102 svarande var det enbart 2 respondenter vilka uttryckte en positiv inställning till at 

företag skulle få ta del av ens platsposition, gemensamt tog de även upp ämnet information.  

En av dem svarade såhär: 
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”Låt dom. Så länge som de inte har någon makt över mitt liv eller mina val, vilket de 

inte har, så finns det inget de kan göra med sådan information som skulle vara 

negativt för mig. Alltså så kan jag bara gynnas av att min platsposition finns öppet 

tillgänglig för andra. ” 

Den andra respondenten underströk de positiva effekter det skulle medföra i vardagen, 

exempel på det var rabatterareande erbjudandena av närliggande restauranger. Denne 

uttryckte även att ”opt in/opt out” var underförstått. Utöver positiva effekter samt fritt val, 

var denne respondent den ende att understryka att 

 ”... information verkar bli en allt mer värdefull handelsvara.” 

Däremot var det ytterligare 7 respondenter vilka även dem nämnde information i samband 

med rädsla för missbruk av information eller obehag för att dela med sig av 

platsinformation. Tillsammans styrker dem respondentens uttalande om information som 

värdefull handelsvara.  

 

4.6.3.6 Positiv inställning endast till säkerhet  
 
6 av respondenterna underströk sitt förtroende för sos alarm, samhällsviktiga funktioner 

eller andra myndigheter vilka vid behov skulle få ta del av ens platsposition. Dessa 

respondenter underströk att dem gemensamt visade förtroende för uppräknande aktörer, 

gemensamt uttryckte dem även detsamma inte gällde kommersiella företag. Ett exempel på 

en sådan formulering från en av respondenterna var  

”Eftersom syftet för företag enbart skulle vara att på bästa sätt rikta sin reklam till mig 

beroende på var jag ofta är eller liknande tycker jag inte det är okej. SOS är en sak men 

att företag ska hålla koll på var jag befinner mig känns enbart kommersiellt.” 
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4.6.3.7 Marknadsföring 

 

32 av respondenterna nämner reklam eller marknadsföring i någon form i sitt svar, av dem 

är det en grupp om 23 vilka gör det i relation till en negativ inställning till den ställda frågan. 

En av dem uttryckte det på följande sätt  

”Det skulle jag inte vilja. Det känns som att riktad reklam skulle överskölja oss i ännu 

större utsträckning än vad den gör.” 

Övriga respondenter vilka nämner marknadsföring i någon form uttrycker även den i 

samband med fritt val. Ett talande exempel för det är dennes respondents svar; 

”Det kan vara positivt om man kan välja vilka som får tag på en för att få aktuella 

erbjudanden dock vill man kanske inte ha reklam från McD när man inte vill ha deras 

mat.” 

 

4.6.4 Analys  
 
Om företag skulle få tillgång till ens platsposition, så ansåg respondenterna överlag att 

marknadsföring skulle öka. Det var däremot få som kunde se förbi marknadsföring. En 

minoritet påpekade att analysmönster och studera sina kunder. Men största majoriteten såg 

det som direktreklam. En del av dem såg det positiva i att få erbjudanden. Men flertalet såg 

det negativa. Så skulle denna lagändring i framtiden nå företag som ett nytt 

tillämpningsområde skulle det medföra en stor mängd motståndare.  

Bra vid reklam beroende på var man befinner sig, men var tydligt att det skulle vara fritt val.  
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4. Sammanfattning av enkäten   
 
Enkäten visar på att respondenterna har bra baskunskaper om mobiltelefoni. Majoriteten 

vet vad en mobiltelefons signalstyrka/täckning innebär, att det går att navigera med 

mobiltelefon samt vad GPS är. Däremot när det blev mer ingående frågor kring 

positioneringstekniker var det ett tydligt mönster att respondenternas kunskap minskade 

drastiskt. Triangulering visade det sig att knappt hälften av respondenterna vet vad det är, 

likväl var det knappt två femtedelar av respondenterna vilka hade hört talas om andra typer 

av navigering för mobiltelefon.  

Kunskapen kring vad VMA är var låg och knappt en femtedel av respondenterna visste vad 

det var. Det visade sig även att det endast var ett fåtal vilka kände till lagen om elektronisk 

kommunikation, däremot var det en övervägande del av respondenterna vilka tycker det är 

bra att lagen skyddar privatpersoners platsintegritet.  

Av enkäten konstaterades det av respondenterna att majoriteten av dem tyckte det var bra 

att kunna bli underrättad vid fara beroende på var en befinner sig.   

I frågan ” Hur känner du inför en sådan lagändring?” vilken var en öppen fråga där respon-

denterna själva svarade fritt påvisades en tveksamhet inför en lagändring. Nästintill hälften 

hade en negativ inställning och knappt en tredjedel hade en positiv inställning till en lagänd-

ring. Av de respondenter vilka yrkade emot en lagändring nämnde dem övervakning i relat-

ion till sin negativa inställning, och av de respondenter vilka yrkade för en positiv inställning 

till en lagändring talade det i relation till att det; var bra vid fara, bra för att minska kriminella 

handlingar samt bra för myndigheter.  

Bortsett från en negativ eller positiv inställning I denna fråga var det även en knapp femtedel 

vilka talade om integritet, det gjordes i relation till respekt för integriteten. Det yttrade sig 

att om en lagändring skulle ske var det av stor vikt att stärka lagar runt ens personliga in-

formation vilken i denna mening innebar att öka säkerheten kring känslig information.  

Enkäten påvisar att respondenterna förhåller sig tveksamt mot platspositionering i relation 

till integritet. De understryker att det är känslig information och att den skall tas varsamt 

hand om. Respondenterna understryker även att övervakning är något en är orolig inför och 

det är det stora skälet till varför de av respondenterna vilken påvisar en negativ uppfattning 
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inför en lagändring.  Däremot de respondenter vilka var positivt inställda till en lagändring 

var det i relation till att öka ens egen trygghet i samhället.  

Sammanfattningsvis pekar respondenternas svar i enkäten på att majoriteten vill kunna bli 

räddade vid fara i ett visst område, men i relation till att det behövs en lagändring för det vil-

ken dem själva inte kan påverka ställer dem sig tveksamma till det.  
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6. Slutsats 
 
Allmänhetens uppfattning inför en eventuell lagändring av ”lagen om elektronisk 

kommunikation” pekar utifrån denna studie på att den är komplex.  

För när det gäller lagändringens innebörd visar denna studie på att man vill kunna bli 

underrättad vid fara beroende på var en befinner sig, vilken är lagändringens syfte.  

Däremot när de tillfrågade i denna studie fick svara på hur de kände inför en sådan eventuell 

lagändring ställde sig två tredjedelar tveksamma inför att det skulle medföra intrång på 

deras integritet, eller yrkade för att lagändringen skulle vara valbar för gemene man.  

Gemensamt visades tydliga tendensers på att integritet var något vilken en bör vara rädd 

om. Likt Collste yrkar deltagarna en stor oro över att inte ha kontroll över sina personliga 

uppgifter och en oro inför intrång på deras privatliv när dem talar om övervakning, när detta 

sker är det enligt Collste en kräkning av ens personliga integritet. Gemensamt är deras 

uppfattning att en lagändring är en form av kränkning av den personliga integriteten.  

Resterande tredjedelen vilken hade en positiv uppfattning till lagändringen hade det med 

förklaringar att det ökade dennes trygghet i samhället.  

I denna fråga var det endast en person vilken yrkade för ett öppet samhälle och denne 

deklarerade att i ett öppet samhälle finns det inte plats för platsintegritet. Att det endast var 

en person vilken var tydlig med att integritet inte var av vikt sammanfattar det tydligt att det 

råder stor oro inför intrång av ens personliga integritet. Det stärker även vad tidigare 

forskning redan visat Zhou, T:s studie (2010) ,Wicker: s studie (2011) vilka båda handlar om 

att det finns en rädsla kring bristfällig anonymitet bland mobilanvändare i relation till 

platsbaserade tjänster.  

Denna studies slutsats är inte generaliserbar av den orsaken att frågeställningen är av 

kvalitativt karaktär, då den handlar om människor uppfattningar i relation till en eventuell 

lagändring. Denna studie ger istället upphov till hypoteser vilka kan forskas vidare på. 
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7. Vidare forskning 
 
Om platsbaserade tjänsters utveckling ökar i likartad utvecklingstakt och fortsätter få samma 

uppmärksamhet som tidigare är integritet i relation till dessa tjänster av stor vikt att forska 

vidare på. Eftersom det som uppkom i min forskning var att integritet är något som kan 

komma hämma räddningstjänster tekniska plattformsutveckling, det är av intresse att ta 

reda på hur användare definierar det för att i framtiden kunna ge dem den trygghet de idag 

ger uppfattningen om att sakna.  
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5. Diskussion 

Nedan följer en spekulativ diskussion kring aspekter vilka dykt upp under studiens 

gång.  

 

Det är märkligt att integritetsfrågor är så heta, men att så få som faktiskt har kunskap om 

vad lagen täcker eller ens känner till att den existerar. 

Av enkätens undersökning anser jag att det behövs mer information till alla 

samhällsmedborgare. Att datainspektion och sos alarm går ut mer till skolor och företag. För 

även om vi har mycket att säga om integriteten i samhället och hur den kränks dagligen 

tycker jag att vi bör vara informerade först för att kunna ta en rättvis ställning.  

Det vore intressant att använda denna studie som en pilotstudie, och gjort om studien med 

fler respondenter. Detta för att se hur det utfaller sig och hur svaren skiljer sig åt. Det hade 

även vart intressant att göra en djupare intervju undersöknings med ett fåtal svarande men 

att därmed få reda på exakt hur deras definition av integritet såg ut i förhållande till 

positionering. Det hade även varit intressant att göra i Holland för att se hur resultatet hade 

sett ut där., speciellt eftersom det är det som Hemställan är gjord utifrån.  
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8. Bilagor  
 

8.1 Enkäten 
 

TACK! 

Jag vill redan innan du svarat tacka dig. Genom att svara på den här undersökningen bidrar  

du med material till min C- uppsats.  

Dela gärna med dig av den här länken till dina vänner eller familj.  

___________________________________________________________________________

______ 

 

Om dig 

1.  Ålder  

     ____ 

2.  Kön  

  Kvinna  Man  Annat  Vill ej svara 

3.  Utbildning   

Om flera, kryssa i flera. Markera alla som gäller.   

Grundskola  Gymnasie  Kyutbildning  Universitet/Högskola  Övrigt:  

4.  Vilken telefonoperatör har du?  

Markera endast en oval. 

 Telia  Tele2  Telenor  Halebop  Comviq  Tre  Övrigt:  

5. Går det att navigera med en mobiltelefon? 

  Ja  Nej  Vet ej 

*Det finns olika typer av navigering med mobil, ett sätt är GPS navigering.  

6. Vet du vad GPS är? 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hermeneutik


                    

 
61 

  Ja  Nej  Kanske 

*GPS är ett Globalt positioneringssystem (Global Positioning System) och tillåter användare  

att navigera med hjälp av satelliter.  

7. Vet du vad en mobiltelefons signalstyrka/täckning innebär? 

   Ja  Nej  Kanske 

*Signalstyrkan visar hur bra kontakt din mobil eller annan enhet har med kommunikations    

teknologier.  En sådan teknik skulle kunna vara telefonmaster, satelliter eller trådlösa            

nätverk (WIFI).  

8.Har du hört talas om andra typer av navigering med en mobiltelefon? 

  Ja  Nej  Kanske  Övrigt: ____ 

9. Vet du vad triangulering är? 

Ja  Nej  Kanske 

*Triangulering är en matematisk metod/formel som använts sedan Antika Egypten, och i Sve

rige sedan 1600-

talet för att mäta höjder och avstånd.  Inom mobiltelefonbranschen används triangulering     

för att fastställa en enhets geografisk position, det görs genom att mäta avståndet                  

till /mellan minst tre punkter.  

10. Vet du vad VMA är ? 

                  Ja  Nej  Kanske 

*VMA står för “viktigt meddelande till allmänheten” och är ett system för att varna                

allmänheten vid  fara.  

11. Känner du till Lagen om elektronisk kommunikation? 

  Ja  Nej  Kanske 

Lagen om elektroniks kommunikation tillåter inte organisationer eller företag att spåra          

användare  av mobiler utan dess medgivande.  

12. Tycker du att det är bra att lagen skyddar privatpersoners platsintegritet? 

Platsintegritet i det här avseendet menas med en privatpersons privata geografiska position.  

Lagen skyddar privatpersoner mot spårning om denne inte har godkänt spårning.   Exempel, 

spårning av en persons mobiltelefon 

Ja  Nej  Kanske 
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13. Hur känner du inför en sådan lagändring? 

Svara gärna så utförligt du kan och varför du tycker som du gör. 

_________________________________________________________ 

 

14. Tycker du att det skulle vara bra om du kunde bli 

underrättad vid fara beroende på var du befinner dig? 

Denna fråga rör endast räddningstjänster, så som SOS alarm. 

Ja  Nej  Kanske 

15. Vad tycker du om att andra företag skulle få ta del av din platsposition? 

Denna fråga rör företag som inte tillhör räddningstjänster, så som SOS alarm. Kommersiella  

företag t.e.x Coop, ICA, McDonalds, H&M som kan ta del av din geografiska plats utan att du  

är medveten om det. -Svara gärna så utförligt du kan och varför du tycker som du gör 

_______________________________________________________________ 

Tack igen!  

Om du inte redan har delat undersökningen så gör gärna det nu! 
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8.2 Delning av enkätundersökningen Facebook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Delning av enkätundersökningen via QR-Flyer 
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8.4 Sammanställning av enkäten 

Totalt 174 Respondenter (bortfall -2 pga. dubbletter) 

 

 

Kvinna 99 

Man 74 

Annat 0 

Vill ej svara 1 

 

 

57%

42%

0%1%

Kön

Kvinna

Man

Annat

Vill ej svara
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Telia 43 

Tele2 45 

Telenor 17 

Halebop 24 

Comviq 21 

Tre 20 

Övriga 3 
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Ja 163 

Nej 2 

Kanske 9 

 

 

Ja 168 

Nej 1 

Kanske 5 

 

 

 

 

94%

1%

5%

Går det att navigera med en mobiltelefon?

Ja

Nej

Kanske

96%

1%

3%

Vet du vad GPS är?

Ja

Nej

Kanske
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Ja 149 

Nej 7 

Kanske 18 

 

 

Ja 65 

Nej 59 

Kanske 49 

Övriga 1 

 

 

 

86%

4%
10%

Vet du vad en mobiltelefons signalstyrka/täckning 
innebär?

Ja

Nej

Kanske

37%

34%

28%
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Har du hört talas om andra typer av navigering med en 
mobiltelefon?
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Ja 75 

Nej 83 

Kanske 16 

 

 

Ja 31 

Nej 124 

Kanske 19 

 

 

 

 

43%

48%

9%

Vet du vad triangulering är? 

Ja

Nej

Kanske

18%

71%

11%

Vet du vad VMA är?

Ja

Nej

Kanske
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Ja 19 

Nej 121 

Kanske 34 

 

 

 

Ja 132 

Nej 11 

Kanske 31 

 

 

 

11%

69%

20%

Känner du till Lagen om elektronisk kommunikation?

Ja

Nej

Kanske

76%

6%

18%

Tycker du det är bra att lagen skyddar pricatpersoners 
platsintegritet?  

Ja

Nej

Kanske
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Ja 151 

Nej 7 

Kanske 16 

 

 

87%

4%
9%

Tycker du att det skulle vara bra om du kunde bli 
underrättad vid fara beroende på var du befinner dig? 

Ja

Nej

Kanske


