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Sammanfattning 
 

När ett mobilspel använder sig av GPS-koordinater för att positionera användaren kan det 

uppstå problem vid eventuella GPS-bortfall. En del spel hanterar det genom att frysa spelet 

till dess att GPS-kontakten kommer tillbaka. I detta arbete har möjligheten att istället 

positionera användaren med telefonens inbyggda sensorer undersökts. Detta då tanken är 

att en offline-positionering skall kunna ta över vid GPS-skuggor för att skapa jämnare 

gameplay för användaren. För att avgöra hur väl offline-positioneringen fungerade i 

jämförelse med GPS-positioneringen har en rutt tagits. Efter det räknades offline-

positioneringens koordinater om till GPS-koordinater så att de kunde jämföras med de GPS-

koordinater som kom från GPS:en. I slutändan blev skillnaden stor mellan de två olika 

positioneringarna. Så pass stor att resultatet i sig blev oanvändbart. Det intressanta ligger 

dock i att resultatet gav indikationer på att en offline-positionering likt den som detta arbete 

försöka skapa är möjligt. 

Nyckelord: Positionering, Telefon, GPS 
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1 Introduktion 

David Johnson (2012), chef över enheter för mobiloperatören O2 i Storbritannien, sa: 

“Smartphones are now being used like a digital ‘Swiss Army Knife’, replacing possessions 

like watches, cameras, books and even laptops”. 

Dagens smartphones utvecklas snabbt och prestandan ökar för varje år. Detta har medfört 

att telefonen idag är mer än bara en telefon och har en viss mängd inbyggda funktioner. En 

av dessa inbyggda funktioner är att kunna använda sin smartphone för att positionera sig. 

Med hjälp av Global Positioning System, global positioneringssystem (egen översättning) 

hädanefter förkortat GPS, går det orientera både i ett fordon och till fots. 

Utöver att telefonen används för nytta blir marknaden för mobilspel större för varje år. På 

senaste tid har Augmented Reality Games, verklighetsförvridande spel (egen översättning) 

hädanefter förkortad ARG, blivit populärt till telefoner då de har tillräckligt kraftfull 

prestanda för att hantera dessa. 

Detta arbete tar en närmre titt på om och hur väl det går att skapa en offline-positionering. 

Det vill säga en positionering med hjälp av telefonens inbyggda system, utan stöd från 

GPS:en. Först kommer ett bakgrundskapitel som ger en bakgrund till själva problemet, och 

en förståelse för vad som krävs för en positionering. Efter det kommer ett kapitel om 

problemformulering, här beskrivs vad själva problemet är som detta arbete försöker besvara. 

I kapitlet efter det ges en beskrivning till implementationen av själva positioneraren som 

byggts. Analyskapitlet som följer ger en analys på resultaten från testet av offline-

positioneringen. I det sjätte och sista kapitlet ges en bild på resultatet och vad arbetet har 

kommit fram till. Här finns även förslag på vad som kan förbättras i en eventuell framtid 

med arbetet. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer först en förklaring av vad ARG är att ges. Här kommer begreppet att 

redas ut och sedan kommer det att förklaras hur situationen för ARG ser ut idag. Efter det 

kommer det ett kapitel om positionering och hur de fungerar i en smartphone. Det tredje 

kapitlet handlar om vilka sensorer som finns i dagens smartphones, hur de fungerar och vad 

de används för. 

2.1 Augmented Reality Games 

ARG är spel där verkligheten används som en bas, för att sedan på något vis ändras eller 

förvrängas. Det finns flera olika typer av ARG:s. Vissa ARG:s använder sig av en kamera som 

skickar bilder från verkligheten till spelarens skärm och integrerar detta in i spelet, även här 

finns flera varianter över hur det kan se ut (Wikipedia, 2014a). 

Ett exempel på ett ARG-spel är PulzAR (2012) som spelas på en PS Vita-konsol. Konsolen 

använder en eller flera papperskort som placeras på en plan yta i samband med konsolens 

två kameror för att skapa ett djup. Detta genererar en 3D-bild som renderas på konsolens 

skärm. Papperskorten vrids sedan för att styra laserstrålar som ska färdas en speciell väg för 

att klara pussel. 

Project Holodeck (2014) är ett företag som skapar andra typer av ARG:s. Företaget jobbar på 

att ta fram en full utrustning för att höja känslan av en alternativ verklighet. Spelaren har  på 

sig ett par Oculus Rift-glasögon som visar en alternativ verklighet. Samtidigt bär spelaren en 

dator på sin rygg och styr sedan spelet med två stycken handkontroller som spelaren har i 

vardera hand. Spelaren som spelar bär även en tracker, spårare (egen översättning) på sitt 

huvud som hanterar spelarens koordinater.  

För att Oculus Rift-glasögonen skall ge spelaren den bästa upplevelsen används tre sensorer. 

Ett gyroskop, en accelerometer och en magnetometer. Dessa tre i kombination gör att Oculus 

Rift-glasögonen kan läsa av hur spelarens huvud är positionerat (LaValle, 2013). För att 

hantera spelarens position med Project Holodeck:s utrustning används en tracker från 

Playstation Move. En kamera används för att läsa av var en sändare befinner sig. I Project 

Holodeck:s lösning blir spelplanen nästan 12 m2 stor (Project Holodeck, 2014). 

Utvecklingen av dagens smartphones har även lett till att det idag finns ett antal ARG:s till 

smartphones. Några exempel på dessa är Geo Caching (2000), Turf (2010) och Ingress 

(2013). Geo Caching (2000) går ut på att spelare kan placera ut ett föremål i den verkliga 

världen och tillgängliggöra dess koordinater för andra spelare. Sedan använder spelaren en 

GPS-mottagare eller en mobil för att leta upp dessa föremål och byta ut föremålet de har 

hittat mot ett annat föremål som spelaren har med sig. 

Turf (2010) och Ingress (2012) är spel som endast kan spelas med en smartphone. Spelen 

går ut på att ta över områden i den verkliga världen och samla poäng. I Turf (2010) spelar 

spelaren ensam och spelet bygger på att det finns en rangordning av spelare. Ingress (2012) 

är ett lagspel och spelas istället ihop med andra spelare. I Ingress (2012) gäller det istället att 

få så mycket poäng som möjligt till hela spelarens lag och ingen rangordnad lista över 

enskilda spelare finns. Båda spelen bygger också på att världskartan ligger som grund för 

spelplanen. Sedan används spelarens nuvarande koordinater för att bestämma var i 

spelvärlden spelaren befinner sig. Båda spelen bygger dessutom på att spelaren måste vara 
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på en speciell plats eller tillräckligt nära vissa huvudplatser för att utföra vissa spelmoment. 

Således är det viktigt i båda spelen att telefonens GPS-koordinater uppdateras i realtid eller 

så nära realtid som är möjligt. Ingen av spelen har något skydd mot GPS-skuggor och 

hanterar inte fall där det uppstår. 

2.2 Positioneringstekniker 

I detta kapitel kommer olika sätt att positionera sig via telefonen att utredas. I första delen 

utreds GPS:en, dess tillämpningar och begränsningar. I andra delen beskrivs WLAN-

positionering och dess tillämpningar och begränsningar. Den sista delen kommer att 

beskriva positionering via telemaster, dess tillämpningar och begränsningar. 

2.2.1 Global Positioning System 

Enligt Prasad & Ruggieri (2005) används GPS i navigations- och positioneringssyften. I GPS 

går det ut på att positionera sig med hjälp av 31 stycken satelliter som är i omlopp runt 

jorden och har en felmarginal på bara några få meter. Satellitnavigering började den 

amerikanska armén forska kring redan på 1960-talet. Projektet gick under namnet Navy 

Navigation Satelite System, flottans satellitnavigeringssystem (egen översättning) men 

kallades för TRANSIT. TRANSIT skiljde sig en del från GPS och 1996 lades TRANSIT ner till 

fördel av GPS. 

De första GPS-satelliterna skickades upp mellan 1978-1985, sammanlagt tio lyckade 

satelliter fanns då i omlopp. Under åren fram till idag har många nya uppskjutningar av 

GPS-satelliter gjorts i flera omgångar. Idag finns det 31 satelliter som fortfarande fungerar 

och är aktiva (Prasad & Ruggieri, 2005). 

Tekniken bakom GPS går ut på att mäta signaler. Användaren har en GPS-mottagare som tar 

emot dessa signaler från de satelliter som GPS-mottagaren har kontakt med. En 

elektromagnetisk signal skickas från varje satellit med ljusets hastighet och tas emot av GPS-

mottagaren. GPS-mottagaren mäter sedan tidsskillnaden från det att signalen skickades till 

det att signalen kommer fram. Genom att multiplicera denna tidsskillnad med ljusets 

hastighet fås distansen mellan satelliten och GPS-mottagaren. När GPS-mottagaren har 

samlat in ett flertal av dessa distanser går det att räkna ut användarens position (Prasad & 

Ruggieri, 2005). 

Användarens position beskrivs med tre termer: longitud, latitud och höjd. I vanliga fall 

används inte höjd i GPS-sammanhang då det oftast är ointressant, det som istället används 

är longitud och latitud. Longitud beskriver vinkeln som mäts runt ekvatorn. Som det går att 

se i Figur 1 nedan börjar vinkeln på 0° vid nollmeridianen och går hela vägen till 180° som 

precis på andra sidan jorden, fortfarande på ekvatorn. Om koordinaterna befinner sig mot 

Afrika, östra Europa eller Asien kommer vinkeln att öka. I de fall där koordinaterna istället 

befinner sig på västra delen av Europa eller mot Nord- och Sydamerika kommer vinkeln att 

minska. Latituden beskrivs mellan -90° för Sydpolen och 90° för Nordpolen. Latituden och 

longituden kan sedan kombineras för att beskriva vilken punkt på Jorden som helst 

(Wikipedia, 2014b).  
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Figur 1 Beskrivning av latitud och longitud. Bild tagen från Wikipedia (2014). 

I sammanhang där det talas om GPS i mobiler talas det också om Assisted GPS. Detta är den 

typen av GPS som finns i dagens mobiler. Till skillnad från vanliga GPS-mottagare får 

Assisted GPS även information från mobilnätet. Detta gör att GPS:en i mobiler har enklare 

att hitta en position även i städer med höghus och andra signalstörande platser. Hädanefter 

kommer arbetet att utgå ifrån att det är en Assisted GPS som det talas om när GPS nämns, 

även om det egentligen heter A-GPS (Diggelen, 2oo9). 

Dagens telefoner har som tidigare nämnt ofta en inbyggd GPS-mottagare. Denna används 

inte bara till spel eller ARG utan även som hjälpmedel. Till exempel kommer samtliga av 

Androids nya modeller med Google Maps, en applikation som används för navigering. Den 

kan användas både för att navigera användaren via bil eller till fot. Det finns även externa 

program med liknande funktionalitet som kan användas. Ett exempel är Eniros applikation 

som även kan visa användaren restauranger, tunnelbanestationer och andra intressanta 

punkter i närheten (Eniro, 2014). 

Det finns ett antal begränsningar när det kommer till GPS:en. Först och främst måste GPS-

mottagaren ha kontakt med ett visst antal satelliter, antingen direkt eller via mobilnätet. 

Utan denna kontakt går det inte att använda GPS:en. En annan begränsning är att GPS-

signaler är känsliga för hinder, detta medför att användaren kan hamna i en GPS-skugga om 

användaren är inomhus, i tät skog, under broar, i tunnlar eller på andra platser där signalen 

kan förhindras (Prasad & Ruggieri, 2005). Problemet som detta arbete har tagit sig an är om 

telefonens inbyggda sensorer kan användas vid eventuella GPS-bortfall för att ändå behålla 

en korrekt orientering i världen. 

2.2.2 WLAN-positionering 

Det finns många olika sätt att positionera sig med hjälp av Wireless Local Area Network, 

trådlöst lokalt nätverk (egen översättning) hädanefter förkortat WLAN. Samtliga sätt går att 

placera i tre olika fack. Avståndsmätning, vinkelmätning eller fingerprinting (fingeravtryck, 

egen översättning). För att använda avståndsmätning krävs det att det finns flera WLAN-

sändare med kända koordinater (Andersson & Norlander, 2012). Avståndet kan fås från 

olika sätt, till exempel att mäta styrkan på signalen (Dempster, Li, Rizos & Salter, 2006). 

Andersson & Norrlander (2012) förklarar att det i vinkelmätningen behövs flera WLAN-

sändare med kända koordinater. Mottagaren mäter sedan vinkeln som signalen kommer 

ifrån vilket ger en rak linje mellan mottagaren och samtliga sändare. Punkten där alla dessa 

linjer möts är koordinaten som mottagaren befinner sig på. 
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Med fingerprinting säger Andersson & Norrlander (2012) att ett antal referenspunkter väljs 

där varje referenspunkt har information om signalstyrkan till varje närliggande WLAN-

sändare. När positioneringen sedan skall räknas ut mäts signalstyrkan till de närliggande 

WLAN-sändarna och jämför med de referenspunkter som finns. När den bästa 

referenspunkten är hittad interpoleras datan. En fördel med att använda fingerprinting är att 

användare inte behöva veta koordinaterna på WLAN-sändarna. 

WLAN-positionering används idag ofta för positionering inomhus då kravet på denna typ av 

positionering endast är att det finns tillgängliga WLAN-sändare. Positionering via WLAN 

har lite olika begränsningar beroende på vilken av de tre metoderna som väljs. Om 

avståndsmätning eller vinkelmätning används måste WLAN-avsändarnas position vara 

kända. Vid de fall där fingerprinting används måste det finnas referenspunkter, antingen 

sedan innan eller som skapas vid användning av metoden. Med samtliga metoder krävs dock 

att det finns flera avsändare. Det krävs också att de ligger så pass tätt det går att nå flera av 

avsändarna (Andersson & Norrlander, 2012). 

2.2.3 Telemast-positionering 

Att positionera sin mobil med hjälp av Global System for Mobile Communications, globalt 

system för mobilkommunikation (egen översättning) hädanefter förkortat GSM, kan göras 

på tre olika sätt. Det går att göra via ett strikt telefonbaserat system, via ett nätverksbaserat 

system eller en hybrid av de två (Drane, Macnaughtan och Scott, 1998). 

I samtliga fall används flera telefonmaster. Sedan trianguleras positionen på telefonen med 

de master i närheten, likt trianguleringen vid WLAN-positionering för att få fram telefonens 

ungefärliga position. GSM-positionering används idag för att försöka hitta personer i nöd, 

till exempel om någon ringer till brandkåren, efter ambulans eller söker polis, då används 

ofta GSM-positioneringen i samband med GPS-positionering (Drane m.fl., 1998). 

Problemet med GSM-positionering är att det är tungt beroende av närliggande 

telefonmaster. Om telefonen saknar täckning går det inte att positionera den alls. Om 

täckning finns och en position ges via triangulering så är felmarginalen fortfarande för stor. I 

de tester som Drane m.fl. (1998) gjorde fick de i genomsnitt en avvikelse på 69.34 m. Deras 

testresultat gav däremot en felmarginal på 151,2 m. Detta fungerar bra för att leta upp en 

person som ringt efter hjälp, det fungerar däremot sämre om syftet med positioneringen är 

att det skall användas inomhus (Drane m.fl., 1998). 

2.3 Sensorer i smartphones 

Smartphones idag har många inbyggda funktioner utöver en GPS-mottagare. De har även 

andra sensorer så som gyroskop, accelerometer, kompass, ögonavläsare och ljussensor. 

Dessa är till för att underlätta användandet av användarens smartphone. Ögonavläsare kan 

till exempel kolla om användaren har sin blick riktad mot telefonen och öka ljusstyrkan, och 

om användaren tittar bort kan den istället sänka ljusstyrkan för att spara batteri. 

Ljussensorn används bland annat vid telefonsamtal. Den känner av om användaren tar upp 

mobilen mot örat vid ett telefonsamtal, då stängs skärmen av så att användaren inte skall 

råka trycka på en knapp på skärmen med örat. I detta kapitel kommer det fokuseras på tre 

stycken sensorer: gyroskop, accelerometer och kompass. 
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2.3.1 Gyroskop 

Gyroskop är ett verktyg som används för att mäta vinkelhastigheten. I dagens smartphones 

finns det ett så kallat MEMS-gyroskop. MEMS är en förkortning av MicroElectroMechanical 

Systems (mikroelektromekaniskt system, egen översättning). Ett MEMS-gyroskop är ett 

microchip som används för samma syfte. Gyroskopet i dagens smartphones kan användas 

till olika saker, ett exempel är Star Chart (2014) där användaren kan hålla upp sin 

smartphone mot himlen för att lokalisera placeringarna av stjärntecken, planeter och andra 

himlakroppar. Gyroskopet har vissa begränsningar, den kan till exempel inte mäta någon 

rörelse. Därför används ofta gyroskopet i samband med en accelerometer (Gerdtman, 2011). 

2.3.2 Accelerometer 

Likt MEMS-gyroskopet i dagens smartphones så finns det även en MEMS-accelerometer i 

telefonen. En accelerometer mäter linjär acceleration i 3 riktningar, i detta fall relativa till 

mobilens riktning i världen. Den kan till exempel användas för att göra om telefonen till en 

styrenhet för ett racingspel där spelaren vrider på telefonen som en ratt för att svänga med 

bilen. Den kan också användas för att detektera om användaren lutar mobilen. Telefonen 

anpassar då upplösningen beroende på vilken position den är i, horisontell eller vertikal. 

Accelerometern kan också användas för skakfunktioner i smartphone:en, till exempel att ett 

musikprogram byter låt om telefonen skakas. Accelerometern är också en viktig del av den 

fotstegsalgoritm som arbetet kommer att använda. Nackdelen med en accelerometer är att 

den inte kan avgöra skillnaden på gravitation, skakningar, jitter och dylikt (Gerdtman, 2011). 

2.3.3 Kompass 

Smartphones idag har en inbyggd elektronisk kompass. Egentligen är det en magnetometer 

som mäter magnetism, men den fungerar som en analog kompass. I en analog kompass 

används en magnetisk nål, denna nål pekar alltid åt norr och söder. För att skilja dessa åt 

målas ofta den del av nålen som pekar åt Norr med röd färg, och den andra delen som pekar 

åt Söder målas vit (Wikipedia, 2014c). 

Den elektriska kompassen i smartphones används i samband med GPS:en i 

navigeringssyften. Ett exempel är att den kan användas för att kolla väderstrecken, eller för 

att användaren vill navigera sig i skog som är så tät att GPS-signaler inte når telefonen. I 

detta arbete kommer kompassen användas för att ta reda på åt vilket håll användaren går 

(Wikipedia, 2014c). 

2.4 Företaget We Type Code 

I denna del kommer en beskrivning av We Type Code, hädanefter förkortat WTC, att ges om 

vad för typ av företag det är och hur samarbetet ser ut. WTC är ett litet nystartat företag 

stationerat i Göteborg och består i dagsläget av två personer. Företaget utvecklar mjukvara 

utan att ha utomstående aktörer, vilket betyder att de skapar mjukvara de själva tror på. I ett 

av deras projekt har de tänkt ta fram ett GPS-baserat mobilspel. Det är från det projektet 

som samarbetet mellan detta arbete och WTC kommer in i bilden. Spelet i sig kommer inte 

att förklaras i detta arbete på grund av sekretess, styrningen är däremot något som är 

kopplat till en del av detta arbete. 

Spelet kommer att styras på ett liknande sätt som Turf (2010) och Ingress (2012). Med det 

menas att användaren måste befinna sig vid en fysisk plats i verkligheten för vara på en plats 

i spelet. Användaren måste alltså att gå omkring i verkligheten för att styra sin karaktär i 
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spelet. Det viktigaste med styrningen är att telefonen positionerar sig i realtid. Vid GPS-

bortfall så uppdateras inte positionen, vilket kan leda till frustration för användaren. Om det 

går att hitta en lösning där telefonernas andra sensorer kan hjälpa till att positionera 

användaren+ även vid GPS-bortfall kommer spelupplevelsen att förbättras. De tester som 

gjorts i mätningen har utgått från den mest relevanta situationen i ett sådant spel, att gå med 

telefonen framför sig. 

2.5 Relaterad forskning 

2.5.1 Examensarbete 

2011 gjorde två studenter, Anton Hedström och Patrik Ragnarsson, på Linköpings 

Universitet ett examensarbete som berör samma område som denna rapport. Deras 

examensarbete berör ARG med hjälp av telefonens GPS. Den största skillnaden är dock att 

de endast fokuserar på ett mobilspel som aldrig hamnar i GPS-skugga då det spelades 

utomhus på deras campus. Spelet gick ut på att spelaren skulle gå skattjakt och leta upp 

intressanta platser på deras campus. Hedström m.fl. (2011) analyserade sedan om 

mobilapplikationen var användbar. Detta arbete kretsar kring på vilka sätt telefonens 

inbyggda sensorer kan använda för att hantera GPS-bortfall. 

2.5.2 Indoor positioning 

Afonso, Carmo & Pombinho (2010) gjorde ett arbete där de tog fram en metod för att 

positionera en användares position med hjälp av en telefon och dess inbyggda accelerometer 

och kompass. Med dessa skapade de en stegräknare som kunde urskilja vad som var ett steg 

och i vilken riktning. Detta användes istället för telefonens GPS i en inomhusmiljö. Denna 

positionering är nästan densamma som denna rapport kommer att utreda. Skillnaden 

mellan detta arbete och det arbete som gjordes av Afonso m.fl. (2010) gjorde är att detta 

arbete även kommer att använda sig av GPS. I detta arbete kommer data som samlas in från 

GPS:en att användas för att skapa ett riktmärke för stegräknaren som sedan används vid 

GPS-bortfall. 

2.5.3 CompAcc 

Choudhury, Constandache & Rhee (2010) gjorde ett arbete som är likt det som detta arbete 

skall undersöka. De tog fram en fotstegsalgoritm som skulle kunna ersätta GPS-navigering. 

Denna fotstegsalgoritm använde en accelerometer och en elektronisk kompass, och till viss 

del Wi-Fi. De laddade sedan ner en lokal karta där det letade efter vägar som användaren var 

nära och utgick från att användaren gick längs dessa vägar. Problemet de stötte på var att de 

var tvungna att använda två telefoner, eftersom deras ena telefon saknade kompass och 

deras andra telefon saknade Wi-Fi. I deras arbete lyckades de få en genomsnittlig  precision 

på 11 meter. Till skillnad från Choudhury m.fl. (2010) arbete så kommer detta arbete att få 

samtlig information och data från en och samma telefon, vilket gör att det inte behövs 

kombineras telefoner för att få en fullständig data. Detta arbete kommer inte heller hantera 

någon lokal karta att jämföra med. 



 8 

3 Problemformulering  

Den inbyggda GPS-funktionen i dagens smartphones har en väldigt bra felmarginal med 

några få meters precision. Detta har gjort att det finns mobilspel idag som förlitar sig helt på 

telefonens GPS-signaler. Spel som Turf (2010) och Ingress (2012) spelas med hjälp av dessa 

GPS-koordinater. Det finns däremot situationer där spelarens smartphone tappar GPS-

signalen och får en så kallad GPS-skugga, till exempel i tunnlar eller inomhus. Det går att 

spela dessa spel ändå så fort som spelaren får kontakt med GPS-satelliterna igen. Detta ger 

dock en fördröjning i spelet och blir ett störmoment för spelaren. Det borde gå att utveckla 

spelet på ett sådant sätt att dessa störmoment sker så sällan som möjligt. 

Det var denna tanke som ledde till detta arbetets fokus, med vilken precision går det att 

positionera smartphonen utan GPS vid GPS-bortfall? Eftersom precisionen behöver vara på 

några få meter, precis som med GPS:en så går telemastpositionering bort, då precisionen är 

för dålig. På grund av tidsramen för arbetet går även WLAN-positionering bort och istället 

kommer fokus i detta arbete ligga på att bygga en applikation som skall kunna positionera 

telefonen vid eventuella GPS-skuggor med hjälp av smartphonens inbyggda sensorer, 

gyroskop, accelerometer och kompass. 

Ur detta problem uppkom frågeställningen: Med hur stor noggrannhet, med avseende på 

position och riktning, går det att kompensera GPS-bortfall med hjälp av telefonens inbyggda 

sensorer? 

3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka hur stor noggrannhet det går att kompensera ett GPS-bortfall har en 

mätning gjorts. En rutt har gåtts med start och mål vid samma punkt. Detta för att 

underlätta resultatet både i data och visuellt. Under rutten samlas data in i form av GPS-

koordinater, accelerometervärden och kompassvärden. 

Efter att rutten har tagits och samtliga data har samlats in kommer nästa fas i mätningen. I 

denna fas hanteras data som samlats in. Först ställs GPS-datan upp och används för att rita 

ut rutten i Google Maps. Detta kommer även ske senare med offline-positioneringen. Detta 

så att mätningen kan presenteras visuellt. 

Sedan sammanställs accelerometervärdena och kompassvärdena. För att få en jämn 

samplingsfrekvens omräknas värdena så att de får en samplingsfrekvens på 20 

millisekunder. Anledningen till valet av samplingsfrekvensen är för att det blir tillräckligt 

litet för att ge en god representation av data, men inte för liten så att datan blir för stor för 

att hantera. 

När detta är gjort blir nästa steg att gå igenom Z-axeln på accelerometern. Detta för att 

avgöra när ett steg är taget. För att avgöra detta har varje topp i Z-axeln valts som en 

indikation för att ett steg har tagits. Det hade gått lika bra att välja dalen på Z-axeln. Då varje 

Z-axelvärde finns i en samplingsfrekvens på 20 millisekunder så går det att få fram i vilken 

20e millisekund som steget tagits, och såväl få fram i vilken riktning som kompassen står i 

under denna 20e millisekund. Dessa steg, dess riktning och vilken tid de tagits fram sparas 

nu i en vektor (behållare). 
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Nu finns en vektor med dessa värden och det finns en start koordinat för mätningen. Nästa 

steg blir då att omvandla dessa värden till GPS-koordinater. Detta så att det dels går att 

jämföra varje GPS-koordinat med varje offline GPS-koordinat, och dels så att 

offlinepositioneringen går att rita ut visuellt. För att räkna ut offline-positioneringens GPS-

koordinater används det första GPS-värdet som en grund, sedan läggs en riktning och längd 

på den första GPS-koordinaten och resultatet blir då nästa koordinat. Sedan används den 

senaste koordinaten och nästa stegs riktning och längd läggs till på den för att få ut den 

tredje koordinaten och så vidare. 

När detta är gjort kommer sista steget i mätningen. Att kontrollera att offlinepositioneringen 

avslutas på samma ställe som GPS-positioneringen, det vill säga att mäta hur effektiv 

offlinepositioneringen har varit i helhet. Efter att mätningen är klar gjordes ett flertal 

deltester för att vidare kunna diskutera resultatet. 

I deltesterna skapades egna GPS-skuggor, där arbetet utgått från GPS-positionerna. Ett 

startvärde slumpades fram för att avgöra vart i rutten som det uppstått en GPS-skugga. 

Under GPS-skuggan användes värdena från telefonens inbyggda sensorer för att avgöra hur 

användaren hade gått, likt det stora testet på hela rutten. Efter ett antal sekunder 

simulerades det att användaren fått tillbaka GPS-kontakten, och den dåvarande GPS-

koordinaten jämfördes med den sista offline-koordinaten. 

Testet utfördes 20 gånger med en fem sekunder lång GPS-skugga, 20 gånger för en 10 

sekunder lång GPS-skugga, 20 gånger för en 15 sekunder lång GPS-skugga samt 20 gånger 

för en 20 sekunder lång GPS-skugga. Detta gav då sammanlagt 80 stycken värden där 

slutkoordinaterna jämförts med GPS-koordinaterna och offline-koordinaterna. Sedan 

räknades ett medelvärde ut på de fyra deltesterna samt dess standard avvikelse. De 

presenteras i testet med hjälp av en graf.  

3.1.1 Metoddiskussion 

Eftersom det skall samlas in data och jämföras har en kvantitativ metod valts. Kvantitativ 

forskning kan betraktas som ett forskningssätt där vikt läggs på insamling och analys av data 

(Bryman 2001). Bryman (2001) förklarar att kvantitativ forskning består av elva steg, vilket 

sällan följs strikt men kan ses som en idealtypisk redogörelse av processen. De elva stegen är 

teori, hypotes, undersökningsdesign, utformning av mått på begreppen, val av plats(er) där 

forskning ska göras, val av respondenter, tillämpning av undersökningsinstrumenten för 

datainsamling, bearbetning av data, analys av data, resultat/slutsatser och formulering av 

resultat och slutsatser. 

Artbetet har valt en kvantitav metod då arbetet kommer att hantera stora mängder data. 

Dessutom handlar inte testerna om människor. Av de anledningarna passar inte en kvalitativ 

metod lika bra. Kvalitativa metoder går mer ut på att ge större vikt vid ord än vid insamling 

och analys av data. Kvalitativa metoder tenderar även att gå in mer på djupet och baseras 

ofta på intervjuer och enkätundersökningar (Bryman 2001). Ett alternativ hade varit att låta 

olika deltagare testa applikationen och sedan fylla i formulär om och hur de upplevde GPS-

skuggor som skapas i själva applikationen. Problemet med detta är att det inte rör 

frågeställningen och blir därför inte applicerbart. 
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4 Implementation 

I detta kapitel kommer arbetsprocessen och pilotstudien att förklaras. Först beskrivs 

arbetsprocessen och designval. Efter det beskrivs pilotstudien som har genomförts och dess 

resultat. 

4.1 Arbetsprocess 

I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen och progressionen i projektet. De beskrivs i den 

ordning som utförandet gjordes. I slutet av projektet beskrivs även den fotstegsalgoritm som 

valts och varför den valdes. 

4.1.1 GPS-data 

I början av projektet skissades det upp en eventuell mall för hur applikationen skulle se ut, 

och vilken data som skulle visas. Detta syns i Figur 2. Figur 3 visar hur applikationen till slut 

ser ut. Som det går att se i Figur 3 så gjordes aldrig en kompass i applikationen. Detta då det 

inte gör någon skillnad i kompassdatan om kompassen visas som en visuell kompass, eller 

om det bara visas vilken riktning telefonen pekar åt. Därför valdes den visuella kompassen 

bort då det endast skulle innebära att lägga tid på något som inte medför relevant data. 

 

Figur 2 En skiss på hur applikationen skulle se ut. 
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Figur 3 En bild på den slutgiltiga applikationen. 

Det första som gjordes i projektet var att få igång en fungerande GPS-funktion. GPS-

funktionen skulle hämta den nuvarande GPS-koordinaten och visa denna på skärmen. Detta 

gjordes med hjälp av en LocationListener. En Listener är en lyssnare som lyssnar efter 

specifika ändringar i programmet. I detta fall lyssnar LocationListener på om telefonens 

position har ändrats, och gör något specifikt vid de tillfällena. Problem uppstod redan från 

början då det visade sig att funktionen som användes returnerade longituden och latituden 

som ett lång decimaltal (se Figur 3). Problemet som uppstod var att longituden och latituden 

först sparades som ett heltal och gav därför ofullständig data. När det första problemet var 

åtgärdat kunde longituden och latituden användas på Google Maps hemsida för att se vart 

telefonen var positionerad. 

Nästa steg i projektet var då att spara ner dessa koordinater till fil, så att varje koordinat 

kunde sparas och användas i de framtida testerna. Detta gick smidigare och koordinaterna 

sparades i ett textdokument i telefonen. Ett problem uppstod där det inte var möjligt att 

lägga in radbrytningar och på så vis spara varje position på varsin rad. Lösningen var att 

använda kommandot ”\r\n” som åtgärdade problemet. 

4.1.2 Bakgrundskörning av applikationen 

Efter att ha implementerat en nersparningsfunktion var nästa steg att få applikationen att 

köras i bakgrunden. Här uppkom arbetets enda stickspår. Efter lite sökningar på alternativ 

att få applikationen att köras i bakgrunden hittades till slut en så kallad service som skulle 

kunna lösa problemet. Tanken med service är att antingen skapa en applikation som skall 

köras i bakgrunden utan att användaren behöver interagera med applikationen eller att ge 

information till andra applikationer i bakgrunden. Det fungerade inte och andra metoder 
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blev nödvändiga att titta på. En metod som hittades var att använda en thread looper. 

Tanken med thread looper är att skapa en tråd som kör i en loop till dess att användaren 

väljer att avsluta tråden. Detta kan ske via en knapp eller till dess att en viss information har 

fåtts. Även denna lösning fungerade inte, här hittades dock det grundläggande felet. 

En kod i applikationens onPause-funktion hade råkat läggas till där GPS-listener:n togs bort. 

En missuppfattning kring applikationens livscykel hade skett. Det visade sig att onPause och 

onResume var två funktioner som inte kördes  när användaren själv uppmanade till en pause 

och fortsättning. Istället körs onPause när applikationen sätts i bakgrunden och onResume 

körs när telefonen sätts i förgrunden. När koden i onPause-funktion togs bort löstes 

problemet och applikationen kunde få GPS-data även om användaren låste skärmen eller 

hade en annan applikation i förgrunden. Anledningen till att detta var att föredra var för att 

se till att det inte gick att störa applikationen under de kommande testerna. 

4.1.3 Sensordata 

Efter att applikationen kunde köras i bakgrunden var nästa steg att få accelerometerdata 

från telefonen. Detta fungerade smidigt med en SensorListener som finns inbyggt i Javas 

standardbibliotek. Vad den gör är att registrera de sensorer som skall användas, och sedan 

lyssnar på förändringar i de sensorerna. En accelerometersensor registrerades och sedan 

kunde värdena avläsas smidigt som en tredimensionell vektor där varje dimension speglar 

accelerationen i varje riktning som telefonen kan utsättas för. När accelerationen kunde 

avläsas var det dags för kompassen att avläsas. För att skapa en kompass krävs en avläsning 

av magnetfälts- och accelerometervärden. Således lades en magnetfältssensor till i 

SensorListener. Magnetfältssensorn ger också en 3-dimensionell vektor där varje värde i 

vektorn avger magnetfältsstyrkan i mikro-Tesla i X-, Y- och Z-axeln. Dessa två värden 

används sedan för att skapa en rotationsmatris som i sin tur används för att skapa 

kompassen. Från kompassen kan tre värden utläsas, azimut, pitch och roll. I Figur 4 ses 

telefonens X- och Y-axel och hur de ska avläses. Azimut är telefonens riktning, vilket kan 

förklaras med vilken vinkel telefonens y-axel har gentemot den magnetiska nordpolen. Pitch 

är telefonens rotation runt x-axeln, och Roll är telefonens rotation kring y-axeln. Dessa 

värden skrivs även till fil som sedan används i testet av applikationen. 
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Figur 4 Telefonens X- och Y-axlar. 

I slutet av projektet uppkom det största problemet, att kompensera för kompassen med hjälp 

av gyroskopet. Kompassen gav tillförlitlig data om testmobilen hölls plant, det vill säga i ett 

läge där skärmen hölls mot skyn. Att lyckas kompensera kompassen visade sig vara 

svårhanterligt. Denna del diskuteras vidare i resultatkapitlet. 

4.1.4 Fotstegsalgoritm 

Arbetet har valt att utgå från det arbete som Barla, Bielik, Bieliková, Krátky, Mitrík & 

Tomlein (2012) gjorde och deras fotstegsalgoritm. Detta då den dels räknar på nuvarande 

data, föregående data och ett medelvärde på de 10 senaste indatan från accelerometern. Till 

skillnad från deras arbete som använde alla tre axlar på accelerometern har istället endast Z-

axeln valts. Anledningen till detta diskuteras vidare senare i arbetet. 

En fotstegsalgoritm som valdes bort var det som Choudhury, Constandache & Rhee (2010). 

gjorde då deras arbete laddade ner en lokal karta och letade efter vanliga vägar via GPS:en 

för att avgöra var på vägen personen gick. Detta är inte intressant för detta arbete då 

fotstegsalgoritmen för detta arbete är tänkt att fungera som ett substitut vid GPS-skugga, 

snarare än komplement till GPS:en.  

Även det arbete som Kwapisz, Moore & Weiss (2010) gjorde valdes bort, då deras arbete 

fokuserar på att urskilja och känna igen mönster i gången. Det vill säga att urskilja gång, från 

joggning, att gå upp eller ner för trappor, att stå och att sitta. Deras arbete och vad det kan 

användas till diskuteras dock vidare i delkapitlet framtida arbeten. 

Den algoritm som Barla m.fl. (2010) använder utgår som sagt från accelerometerns tre axlar, 

värdet på dessa tre normaliseras sedan, för att till slut viktas enligt formeln nedan. Till 

skillnad från deras arbete har endast Z-axeln valts, därför normaliseras inte heller värdet på 

Z-axeln. Däremot viktas fortfarande Z-värdet precis som i deras arbete. I formeln nedan 

används de 10 senaste värdena på Z-axeln. Det nuvarande Z-värdet kallas här di, det 

föregående Z-värdet för di - 1 och så vidare. Detta skapar en fibonacci-följd så talet divideras 

med 55 för att behålla sin grundform. 
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4.2 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att styrka att testerna gick att genomföra med produkten 

som hade utvecklats. En promenad genomfördes där data samlades in. Med hjälp av denna 

data gjordes först en utritning av rutten som demonstreras i Figur 5. Det riktiga testet som 

utförts och som beskrivs i analyskapitlet visar hela testrutten och inte bara en del av den. 

 

 

Figur 5 En bild av testrutten utritad på Google Maps. 

Från sensorerna togs en del av accelerometerdatan och denna användes för att skapa en graf. 

Detta för att visa att datan ändras över tid. I Figur 6 syns det i vänstra grafen hur Z-axelns 

data ändras under mindre än en sekund. I testet utfört under analyskapitlet ritas en längre 

tidsperiod ut för att se om det går att urskilja vad som är ett fotsteg. Detta kommer också 

visas med fotstegsalgoritmen. I figurens högra graf syns alla tre axlar från accelerometer. 

 

Figur 6 En bild av grafer ritade med hjälp av accelerometer. 

Eftersom den data som användes inte var optimerad kunde inte all data skrivas ut till grafen 

eller utritning av rutten. Detta då datan sparades i ett format som gjorde det svårt att 

använda, och varje koordinat för utritningen till kartan behövdes läggas in koordinat för 

koordinat så ritades inte hela rutten ut. Detta ändrades till mätningen så att datan från 

GPS:en sparas i två separata filer. En fil för att avläsa en koordinat per rad med en 

tidsstämpel, och en fil där varje rad sparas som en färdig kodrad för utritningen. Exempel på 

detta kan ses nedan i Figur 7. I övre raden syns koordinaterna med en tidsstämpel. På undre 
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raden syns utskriften för optimering av tester. Även accelerometerdatan som använts för 

utritning av grafer och för fotstegsalgoritmen sparas i en egen fil för att underlätta testerna. 

 

Figur 7 Skillnaden mellan utskriften av koordinater. 
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5 Analys 

Arbetets fokus har varit att undersöka med hur stor noggrannhet det går att kompensera 

GPS-bortfall med de inbyggda sensorerna i en telefon. I detta kapitel kommer en 

presentation av mätningen att ges. Efter det kommer en analys av mätningen att 

presenteras. 

5.1 Mätningens tillvägagångsätt 

Nedan i Figur 8 visas en bild på hur rutten ser ut med hjälp av GPS-koordinaterna. Det går 

att se här att GPS:en inte riktigt kan hantera när användaren går nära hus och att den då 

svävar ut, vilket resulterar i att det ser ut som att användaren har gått genom husen på några 

ställen. 

 

Figur 8 Rutten som tagits utritat med GPS-koordinater. 

När rådata från telefonen samlats in efter rutten är det dags att räkna om datan så att den är 

uppställd i den önskade samplingsfrekvensen 20 millisekunder. Anledningen till att 

samplingsfrekvensen inte kan ställas in i applikationen direkt är för att applikationen är 

eventbaserad och sparar ner nya värden så fort ett värde ändras. Detta innebär att det kan gå 

alltifrån några få till några hundra millisekunder mellan de olika värdena. För att räkna om 

samplingsfrekvensen läses det första värdets tid in i millisekunder. 
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I mätningen var starttiden på ”1407350389835” millisekunder. Detta gör att första önskade 

värdet kommer att ligga på ”1407350389840” millisekunder. För att få fram det önskade 

värdet görs en uträkning hur långt det är till det föregående värdet (startvärdet) och hur 

långt det är till nästa värde. I denna mätning kom nästa värde vid ”1407350389860”. Utifrån 

det ges resultatet att det är 5 millisekunder till det föregående värdet från det önskade 

värdet, och 20 millisekunder till nästa värde. Ur dessa värden går det att räkna på hur 

mycket värdena från ”…89835” och ”…89860” skall viktas för att få fram det önskade 

värdena till ”…89840”. 

Sedan upprepas loopen, först genom att kolla om nästa önskade värde finns tillgängligt 

direkt eller behövs räknas ut. Om det behövs räknas ut används det närmsta två värdena 

innan och efter och utifrån samma uträkning som ovan blir resultatet vilken vikt som 

används på de två värdena. 

Efter att värdena är omräknade i en jämn samplingsfrekvens på 20 millisekunder är nästa 

steg att börja räkna på när ett steg har tagits och vid vilken tidpunkt. För att avgöra detta 

läses värdet på Z-axeln av. Denna har beskrivits innan och är alltså den axel som känner 

rörelse mot marken och himlen. Denna axel har valts då varje person vid ett steg alltid 

sjunker ner mot marken för att sedan lyfta. I ett test som gjordes samtidigt togs 40 steg, 

sedan ritades Z-axelns värden ut till en graf (se Figur 9). Figuren visar tydligt att det finns 40 

toppar ett klart samband mellan de 40 steg som tagits. Eftersom användaren har en konstant 

hastighet som påverkar telefonen i detta läge, gravitationen, ligger inte telefonens Z-axel 

runt noll i värde vid ett stillastående läge utan runt 10. Under mätningen valdes att om 

värdet ökat med ett ifrån grundvärdet, så har ett steg tagits. Det hade gått lika bra att 

använda en värdeminskning på ett, då det är lika många toppar som dalar på Z-axeln under 

en körning. Således innebär detta att varje gång som värdet går över 11 så har ett steg tagits, 

när detta upptäcks sparas tiden ner i samband med det dåvarande kompassvärdet. När hela 

listan med Z-värden har gåtts igenom finns en ny lista med tidpunkterna för varje steg och 

riktning på telefonen när stegen tagits. 

 

Figur 9 Graf som visar Z-axelns påverkan under 40 steg. 

För att räkna om dessa till GPS-koordinater används Haversine-formeln. Denna räknar ut 

avståndet och riktningen mellan två punkter på ett klot. I detta fallet räknar den ut distansen 

och vinkeln mellan två GPS-koordinater på jorden. Om formeln omräknas går den även att 

använda för att räkna ut en ny koordinat från en gammal koordinat, där avstånd och riktning 

läggs till på den gamla koordinaten: 
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De flesta variablerna är underförstådda, men för att förtydliga är ”distance” i det här fallet 

hur långt steget är och ”R” är jordens radie. Denna formel används på samtliga steg som 

tagits, och resulterar i en lista med GPS-koordinater som alla är baserade på offline-

positioneringens data. 

Nedan i Figur 10 syns rutten som tagits under mätningen utritad med offline-

positioneringen. Det går här att se att den är bristfällig. Till exempel slutar den inte på 

samma koordinat som positioneringen med GPS. Den följer inte heller GPS-positioneringens 

rutt. Däremot går det att se en indikation på att det skulle gå att skapa en offline-

positionering även om det inte har gått i detta arbete. 

 

 

Figur 10 Rutten som tagits utritad med offline-positioneringen. 

Ur den uträknade datan fås nu två stycken GPS-positioner, slutet på GPS-positioneringen 

och slutet av offline-positioneringen. GPS-positioneringens sista koordinat är: 
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” 57.692330254126205, 11.916246508206076”. Offline-positioneringens sista koordinat är: 

” 57.693295770271554, 11.917103432654129”. Att det är skillnad på de två koordinaterna går 

att se direkt och för att räkna ut den exakta skillnaden används Haversine-formlen 

oförändrad: 

                                                                                     

              √    √        

          

Även här är några variabelnamn självförklarande, men för att förtydliga är ”deltaLatitude” 

skillnaden mellan de två latitudvärdena, ”deltaLongitude” är skillnaden mellan de två 

longitudvärdena och även här är ”R” jordens radie. Vad som händer i formeln är att ”a” 

räknas ut, en temporär variabel. Denna räknas ut med hjälp av skillnaden i latitud, 

skillnaden i longitud samt latitud och longitud. Sedan räknas ”c” ut som även den är en 

temporär variabel, i den används ”a”-variabeln. För att sedan få distansen multipliceras ”c”-

variabeln med jordens radie. När denna ekvation används ger den en distans på 118.8 meter.  

För att djupare kunna analysera offline-positioneringen har även ett par deltester gjorts. I ett 

deltest skapades endast en kort GPS-skugga under rutten med en slumpad startkoordinat. 

Under denna GPS-skugga användes offline-positionering för att kompensera GPS-bortfallet. 

Efter ett par sekunder fick användaren tillbaka GPS-kontakten, och då jämfördes den 

dåvarande GPS-koordinaten med slutkoordinaten som offline-positioneringen givit. 

I de 20 första deltesterna låg GPS-skuggan på fem sekunder. Sedan gjordes 20 deltester med 

en GPS-skugga som varade i 10 sekunder. Efter det gjordes 20 deltester med en 15 sekunder 

lång GPS-skugga, och i de 20 sista deltesterna låg GPS-skuggan på 20 sekunder. Sedan 

räknades ett medelvärde ut på skillnaderna från de fyra deltesterna. Det räknades även ut en 

standardavvikelse på de fyra deltesterna. Resultatet gav upphov till en graf (se Figur 11 

nedan) som visar de fyra medelvärdena och dess standardavvikelse. Det första deltestet gav 

ett medelvärde på cirka 3,33 meters skillnad och en standardavvikelse på cirka 2,25. Det 

andra deltestet gav ett medelvärde på cirka 7,60 meters skillnad och en standardavvikelse på 

9,80. Det tredje deltestet gav ett medelvärde på cirka 10,92 meters skillnad och en 

standardavvikelse på 9,10. Det fjärde och sista deltestet gav ett medelvärde på cirka 14,89 

meters skillnad och en standardavvikelse på cirka 21,63. Exakta siffror kan ses i Appendix A. 
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Figur 11 En graf som visar medelvärdet och standardavvikelserna från de fyra 
deltesterna. 

 

 

5.2 Analys av mätningen 

Mätningen gav i slutändan en distansskillnad på 118.8 meter. Ur denna data är det enkelt att 

snabbt dra slutsatsen att offline-positioneringen med denna applikation inte fungerar. Vad 

som dock blir intressant är istället att jämföra Figur 8 och Figur 10. Här går det att se 

indikationer på att det går att skapa en offline-positionering, även om det inte har lyckats i 

detta arbete.  

För att ta reda på varför blir första steget att analysera det visuella. Till exempel går det att se 

att den lilla cirkeln som användaren gjorde precis efter att ha vänt längst ner till höger i 

Figur 8 faktiskt finns representerad även i Figur 10, om än missplacerad.  

Något som kan tyckas är märkligt är att offline-positioneringen känns mycket kortare än 

GPS-positioneringen. Anledningen till detta kan bero på flera orsaker, några av dem 

diskuteras i den avslutande diskussionen i nästa kapitel. Men en faktor är troligen att 

fotstegslängden inte räknas ut under körning utan istället mättes på användaren efter rutten, 

denna steglängd användes sedan under hela utvärderingen. Problemet med detta är att en 

fotlängd kan variera även hos samma person, till exempel kan stegen bli längre eller kortare i 

backar än på plan mark. 

I deltesterna som gjorts ges mer intressanta aspekter. En slutsats som skulle gå att dra av 

den är att offline-positioneringen till viss del fungerar vid en fem sekunder GPS-skugga då 

medelvärdet på skillnaden i offline-koordinaterna och GPS-koordinaterna ligger på cirka 

3,33 meter. Detta är dock ingen perfekt positionering då det skedde under en fem sekunders 

GPS-skugga så att felet ändå hinner bli några meter är inte önskvärt. Något annat som går 

att se med deltesterna är att felmarginalen verkar växa konstant. Som det går att se på grafen 

i Figur 11 så verkar det som att felmarginalen växer med cirka fyra meter för var femte 
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sekund. Varför felet växer konstant är oklart men diskuteras i senare kapitel. Något annat 

intressant är att kolla på hur standardavvikelsen agerar. På första deltestet ligger 

standardavvikelsen på cirka 2,25 vilket tyder på de flesta felmarginalerna på de 20 testerna 

ligger runt medelvärdet. Men redan vid andra deltestet ökar standardavvikelsen rätt rejält 

till cirka 9,8. Det betyder att redan vid en GPS-skugga på 10-sekunder så fluktuerar 

felmarginalerna mycket. I det sista deltestet ligger standardavvikelsen vid nästan 22 vilket 

tyder på att det ger stora skillnader i felmarginalerna. 
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6 Resultat 

I detta kapitel kommer en diskussion kring resultatet att ges. Först kommer en 

resultatsammanfattning. Därefter kommer själva diskussionen, där resultatets trovärdighet 

tas upp. Forskningsetiska aspekter och samhällelig nytta i arbetet tas även upp i detta 

delkapitel. Avslutningsvis ges en avslutande diskussion kring framtida arbeten, där en 

diskussion tas upp om hur arbetet kan användas och vad som skulle kunna förbättras i 

arbetet. 

6.1 Resultatsammanfattning 

I stora drag har en offline-positioneringsapplikation utvecklats. Denna har samlat in data 

från kompassen i telefonen och accelerometervärden. Z-axeln i accelerometervärdena har 

använts för att ta reda på när ett fotsteg har tagits, och sedan har kompassvärdet för den tid 

då fotsteget är taget tagits fram. I slutändan ges en lista över alla fotsteg, när de tagits och åt 

vilket håll. Efter det användes första GPS-koordinaten som grund, sedan adderades första 

fotsteget med riktning för att få fram nästa koordinat i offline-positioneringen. Detta 

upprepades sedan för samtliga fotsteg och resultatet gav en lista på koordinater för offline-

positioneringen. Här går det att läsa att offline-positioneringen inte gav ett tillräckligt bra 

resultat för att kunna användas som det är. Jämförs den sista GPS-koordinaten med den 

sista koordinaten som gavs från offline-positioneringen så skiljer det sig 118.8 meter. Vad 

som dock är intressant med resultatet är att det går att se indikationer på att en offline-

positionering är möjlig. 

6.2 Diskussion 

I detta delkapitel kommer resultatet att diskuteras. Först diskuteras resultatets trovärdighet. 

Efter det kommer forskningsetiska aspekter och samhällelignytta i arbetet att diskuteras.  

6.2.1 Resultatets trovärdighet 

En av svårigheterna med att bestämma resultatets trovärdighet är att det är många variabler, 

vilket lämnar många platser för fel. Arbetet har lagt GPS-positionering som grund för att 

positionera telefonen men som det går att se i Figur 8, är inte denna positionering felfri. På 

vissa ställen ser det ut som att rutten går genom hus, när det egentligen har varit på 

trottoaren bredvid. Redan här kan det alltså skilja även om offline-positioneringen teoretiskt 

skulle vara felfri. Men för att utgå ifrån att GPS-positioneringen fungerar felfritt så dyker 

nästa problem upp vid skapandet av offline-positioneringsapplikationen. 

Applikationen samlar in fyra variabler, kompassvärden och accelerometerns X-, Y- och Z-

axlar. Dessa sparas på nytt så fort som något av dessa värden ändras, men även vid ett 

stillastående tillstånd kan dessa värden ändras på grund av brus. Kompassen är till exempel 

byggd på magnetfält, och förutom jordens egna magnetfält finns det föremål som kan 

påverka detta. Detta gör att resultaten från rådatan kan vara kontaminerade av brus som i 

ett optimalt läge hade kunnat avlägsnas. Ett annat problem ligger i uträkningen av 

kompassen där det sker många avrundningar och en del beräkningar från och till decimaltal 

och radianer. 

För att avgöra när ett steg har tagits valdes att endast läsa av Z-axeln då denna alltid ligger 

mot marken och himlen i detta arbetets tester. Problemet med att endast läsa av Z-axeln 
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uppstår dock om telefonen inte hela tiden ligger jämnt mot marknivån. Vinklas telefonen lite 

grand och ligger snett så kommer det inte vara lika tillförlitlig data, en lösning på detta tas 

upp i delkapitlet framtida arbeten. Ett annat problem ligger i själva avgörandet av när ett 

steg har tagits på Z-axeln. I detta arbete har det valts att om värdet överstiget ett från 

grundvärdet så räknas det som ett steg, men om steget kanske ökar två i värde, vart ligger då 

det riktiga steget. Det kanske ligger vid toppen, eller när användaren kommer tillbaka till 

grundvärdet. Även om detta endast är en skillnad på några millisekunder kan fortfarande 

värdet på kompassen vara annorlunda. 

När steget sedan är analyserat och sparat ligger då en riktning och en tid kopplat till detta 

fotsteg. För att räkna om detta används matematiska formler för att lägga till distans och 

riktning till en befintlig GPS-koordinat för att räkna ut nästa koordinat. Här uppstår ett 

problem med distansen, på grund av tidsramen för arbetet och begränsningar i det hade det 

varit optimalt att räkna ut användarens fotsteg under körningen av applikationen med hjälp 

av GPS-koordinaterna som samlas in. Detta var inget som löstes och användarens fotsteg 

mättes istället efteråt och användes genom hela beräkningen, detta är inte önskvärt i en 

positionering då fotsteg dels skiljs åt från person till person, men även under körningen av 

applikationen. Stegen kan till exempel variera om det är uppförsbacke, nerförsbacke eller om 

användaren tar ett sidosteg. Detta diskuteras vidare i delkapitlet framtida arbeten. 

När det är så här många variabler att ta i hänsyn till och det ligger brus och annat som stör 

varje variabel, multipliceras felen ihop och växer mycket snabbt. Detta medför att resultatet 

från detta arbete inte är särskilt trovärdigt. Dels går det att se visuellt i Figur 8 och 10 att 

slutpunkten inte ligger på samma ställe, dels går det att se i ren data då det räknades ut att 

resultatet skiljde 118.8 meter i slutändan. Det som är trovärdigt med detta resultat är dock 

att själva offline-positionering är möjligt även om det inte lyckats skapas i detta arbete. 

När det kommer till deltesterna styrker de att offline-positionering borde gå att skapa. Den 

offline-positionering som arbetet skapat har till exempel en felmarginal på 3,33 meter under 

en fem sekunder lång GPS-skugga. Hade hela rutten haft en felmarginal på endast 3,33 

meter hade den ansetts vara lyckad. Problemet med detta arbetets offline-positionering var 

just att felmarginalen växte konstant vid längre GPS-skuggor vilket inte är önskvärt då själva 

offline-positioneringen kanske skall användas i längre stunder än fem sekunder. 

6.2.2 Forskningsetiska aspekter hos arbetet 

Den finns något som bör tas i akt när det kommer till en positioneringsteknik som inte 

kräver GPS och som kör offline. Det gäller till exempel fall där personer kanske lever under 

skyddat identitet, eller av annan anledning inte vill bli hittad. Om det då finns en 

positioneringsteknik som kan användas trots att GPS:en i mobilen är avslagen, så kanske 

personen ändå kan bli hittad utan att ens känna till det. Det är därför viktigt att tänka på att 

en sådan teknik kan användas för fel ändamål. 

Ett motargument till det är att en person som inte vill bli hittad, oavsett anledning, kanske 

inte bör använda en mobiltelefon. Och även om personen i fråga använder en mobiltelefon 

med GPS avslagen, så finns det alltid andra sätt att positionera telefonen, till exempel 

telemastpositionering. Detta går inte att komma undan såvida inte telefonen stängs och 

batteriet tas ut, eller att sätta telefonen i ett så kallat flygläge. I flygläget går det dock inte  att 

ringa eller skicka sms. Detta i sin tur gör telefonen obrukbar, och argumentet är tillbaka till 

början. Om en person inte vill bli hittad, bör personen i fråga  kanske inte använda telefon, 
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och då kanske en positioneringsteknik som används offline inte är så farligt ur ett 

forskningsetiskt perspektiv. 

6.2.3 Samhällelig nytta hos arbetet 

Med de resultaten som detta arbete har fått fram går det inte att använda detta arbete direkt 

till någon form av samhällelig nytta. Vad som däremot kan göras är att använda detta arbete 

som en grund och sedan vidareutveckla det för att skapa en offline-positionering som 

fungerar. Den framtida eventuella offline-positioneringen skulle då till exempel kunna 

arbeta tillsammans med en GPS-positionerare för att förbättra positioneringen med telefon. 

Det i sin tur hade varit till samhällelig nytta då det kan vara en del av en funktion för att 

underlätta för människor i vardagen.  

6.3 Framtida arbete 

I detta delkapitel kommer en del förslag att ges om vad som skulle kunna förbättra detta 

arbete, dels ur ett kortsiktigt perspektiv och dels ur ett långsiktigt perspektiv. Utöver detta 

diskuteras även lösningar ur ett större perspektiv, till exempel hur detta arbete kan hjälpa ett 

företag att skapa bättre GPS-positioneringsapplikationer eller för att skapa spel som kan dra 

nytta av offline-positionering vid spel baserade på GPS-positionering. 

De förändringar som skulle göras ur ett kortsiktigt perspektiv hade varit att ta fram 

användarens fotsteg ur GPS-positionerna. Detta borde gå att göra då det går att läsa av 

tidpunkter för varje GPS-koordinat och ur detta går det att räkna ut hastigheten på 

användaren och ur detta går det att räkna ut fotlängden. En annan vinkel hade kunnat vara 

att ta fram ett fotsteg med hjälp av Y-axeln på accelerometern. Detta då Y-axeln borde kunna 

hjälpa till dels med att identifiera ett fotsteg, men även om använderan springer, går eller 

står stilla. På detta sättet hade inte GPS-kontakt behövts för att räkna ut fotstegslängden. 

Denna fotlängd hade räknats ut under körning av applikationen, och för att få en jämnare 

data skulle värdena viktas så som accelerometervärdena viktas genom att ta de 10 senaste 

värdena och vikta det nyaste värdet mer än stegen innan. Detta är beskrivet i 

implementationskapitalet. Samma vikt hade applicerats på kompassdatan för att göra den 

jämn. En till åtgärd skulle kunna vara att testa om samplingsfrekvensen på 20 millisekunder 

kanske är för dålig, och göra tester på en ökad samplingsfrekvens för att se om det är någon 

skillnad. 

Ur ett större och mer långsiktigt perspektiv hade även modeller tagits fram för att känna igen 

om användaren står stilla, går, springer, hoppar, cyklar och så vidare. Detta då datan 

kommer att skilja sig åt och det är viktigt att veta i vilket tillstånd användaren är i för att få 

en korrekt uträkning på datan. Detta är dock något som kan ta lång tid, och ett tidigare 

arbete har gjorts om endast detta, se Kwapisz, J. R. m.fl. (2010). 

En annan skillnad hade varit att inte bara använda Z-axeln utan även  Y-axeln på telefonen, 

och kanske även X-axeln. Fördelen med att även använda Y-axeln är att denna (som kan ses i 

Figur 4) mäter hastigheten i riktningen som användaren håller telefonen. Vid varje steg ökar 

användaren farten i början av steget och bromsar in farten i slutet av steget. Om båda axlar 

läses av kan det bli enklare att avgöra stegen på ett mer precist sätt, dessutom går det att ta 

bort en del brus. För att göra stegkännaren ännu mer precis går det även att lägga till X-

axeln som mäter användarens hastighet i sidled, med den går det då även att känna igen steg 

som inte går rakt framåt. 
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Med de ovanstående åtgärdena bör precisionen i applikationen bli bättre och på så vis 

användbar. I detta arbete var det tänkt att offline-positioneringen skulle gå igång vid en 

eventuell GPS-skugga men en fungerande offline-positionering skulle kunna användas på 

andra sätt. Till exempel skulle det gå att använda den tillsammans med en GPS-

positionering. I det fallet går det att göra en så kallad sanity check på både GPS-

positioneringen och offline-positioneringen. En sanity check är helt enkelt en kontroll om 

värdet som ges är rimligt. Detta i sin tur skulle kunna hjälpa min ovanstående GPS-

positionering (Figur 8) att förbättras så att en sanity check gav resultatet att det inte är 

rimligt att driva iväg mot husen. En annan åtgärd som hade kunnat öka precisionen i arbetet 

hade varit att använda flera telefoner, något som var tänkt att göra i början av detta arbete. 

På så vis går det att se skillnader i GPS-positioneringen i olika telefoner och använda 

samtliga telefoners GPS-positioner för att skapa GPS-koordinater som är mer precisa. 
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Appendix A -  Data från deltester 

Deltest 1 = 5 sekunder 
 Slumpad startsekund Skillnad på koordinaterna 

125 2,302 

125 2,302 

358 4,355 

383 5,67 

286 1,877 

211 2,458 

414 1,894 

338 2,905 

365 2,558 

196 3,968 

138 4,451 

172 5,598 

406 3,212 

385 5,64 

302 6,482 

320 1,986 

10 1,434 

362 3,317 

510 2,17 

331 2,006 
 

Deltest 2 = 10 sekunder 
 Slumpad startsekund Skillnad på koordinaterna 

338 6,664 

452 9,888 

353 7,993 

320 4,771 

137 12,23 

240 15,52 

52 9,614 

75 5,847 

470 5,415 

482 7,155 

497 5,226 

181 12,66 

405 6,682 

255 3,158 

504 6,365 

52 9,614 



 II 

65 3,363 

23 5,429 

99 8,755 

467 5,581 
 

Deltest 3 = 15 sekunder 
 Slumpad startsekund Skillnad på koordinaterna 

202 8,248 

99 11,51 

286 4,329 

350 9,855 

54 11,98 

405 8,71 

190 11,71 

359 8,712 

445 10,64 

385 14,35 

258 5,853 

390 10,08 

250 11,15 

385 14,35 

131 17,22 

498 8,456 

449 13,72 

489 11,32 

161 11,58 

47 14,69 
 

Deltest 4 = 20 sekunder 
 Slumpad startsekund Skillnad på koordinaterna 

445 13,49 

180 20,98 

400 8,375 

139 26,43 

23 9,688 

480 14,93 

240 22,44 

280 10,03 

153 17,91 

336 12,35 

220 16,92 

460 10,85 

270 18,33 



 III 

221 14,77 

151 18,33 

120 14,5 

222 13,74 

432 12,1 

18 8,765 

313 12,96 
 


