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Support och kontakter 

Tack för att du deltar i pilotförsöken 2022 för generell, nationell övervakning av pollinatörer.  

Om du har frågor kring metoder, placering av lokaler eller liknande, skicka gärna ett mejl till 

pollinatorer@gmail.com eller ring 072-4515754.  

Ansvariga kontaktpersoner är Lars Pettersson och Harriet Arnberg, Lunds universitet 

Projektledare är Lars Pettersson, Lunds universitet 

Under pilotförsöket finns informationskanaler som exempelvis nyhetsbrev och onlinemöten.  

Bakgrund 
Pilotförsöken för generell övervakning av pollinatörer i Sverige 2022 syftar till att skatta hur 

olika metoder för övervakning av pollinatörsgrupperna fjärilar, humlor, bin samt blomflugor 

fungerar i olika svenska regioner och biogeografiska zoner. Det kommer också att utvärdera 

föreslagna nationella anpassningar (Ahrné m.fl. 2021, Pettersson m.fl. 2022) jämfört med 

metoder föreslagits av en expertgrupp inom EU 2020 (Potts m.fl. 2020).  

Pilotförsöken för generell övervakning av pollinatörer i Sverige täcker hela landet. Programmet 

är en del av ett större arbete inom EU, med syftet att ge en tydlig bild över den biologiska 

mångfalden av pollinerare och förklara varför man sett en minskning av dessa på senare tid. 

Parallellt med detta pilotförsök pågår ett projekt inom SLU som fokuserar på samma grupper fast 

med fokus på jordbruksmark. Framför allt omfattar pilotförsöken färgskålefångster, 

transektinventering, blombesöksräkning och i viss omfattning nattfjärilsfångst och Malaisefällor. 

Under 2022 genomförs pilotförsök över hela EU. Det vi gör i Sverige kommer hjälpa oss att 

finna lämpliga metoder för övervakning såväl i Sverige som i andra länder. 

Hur går undersökningen till?  

I denna manual beskrivs basmodellen såsom den föreslås kunna fungera över hela Sverige i 

samtliga biogeografiska zoner. I stora drag bygger basmodellen på erfarenheter från brittisk 

pollinatörsövervakning (UK-PoMS; Carvell m.fl. 2016, 2020) som varit i drift under ett antal år 

och utvärderats utförligt. Skillnader mellan den svenska basmodellen för pollinatörsövervakning 

och den som föreslagits av EU:s expertgrupp kommer utvärderas i separata delförsök (bl.a. 

storlek på försöksytan och hur länge färgskålar skall vara ute).  

Basmodellens protokoll omfattar fångst med färgskålar, blombesöksräkningar samt två 

transektinventeringar, en av dagfjärilar och en av övriga pollinatörsgrupper. Dagfjärilar bestäms 

mailto:pollinatorer@gmail.com
mailto:pollinatorer@gmail.com
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till art medan övriga pollinatörer bestäms till art eller grupp beroende på inventerarens 

erfarenhet. Ambitionsnivån på en viss lokal bestäms i samråd med projektledningen. 

Utbildningsmaterial finns att tillgå för träning på en mer omfattande mängd arter och grupper.  

Undersökningen kommer genomföras med 6 besök per lokal från april till september. 

Utgångspunkten är att utföra ett besök i varje månads mitt (plus/minus en vecka) med början i 

april (under förutsättning att vädret och årstiden tillåter). 

Metoden har utformats för att kunna genomföras av en person under förloppet av en dag och 

kräver inte någon avancerad kunskap inom artbestämning eller undersökningstekniker. 

Var och när ska jag göra undersökningen? 

Lokaler har valts ut för att få ett gott och representativt urval av Sveriges olika habitattyper och 

biogeografiska zoner: Kontinental zon, Götaland, Boreal zon, Götaland, Boreal zon, Svealand, 

Alpin zon, Svealand, Boreal zon, Norrland, Alpin zon, Norrland. 

Lokalen besöks fyra till sex gånger, helst med minst två veckors mellanrum. Tätare eller 

glesare besök kan bestämmas i samråd med projektledningen. Undersökningen bör ske under bra 

väderförhållanden, det vill säga helst soligt, utan regn, och med så lite vind som möjligt. 

Lokalerna inventeras i 1 × 1 km rutor, längs en tänkt diagonal med ca 235 m mellan 

färgskålefällorna. Börja på en punkt och gå i möjligaste mån 235 m (ca 330 steg) längs linjen 

innan nästa färgskålefälla placeras ut. 

 

Dagfjärils- och pollinatörstransekter inventeras parallellt längs samma diagonal. 

Blombesöksräkning utförs på minst 2 platser i den tänkta rutan. 
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Material 

Projektet kommer leverera: 

• 5 st trästolpar 

• 5 st tvärslåar (med bult och mutter) för att hålla metallbågarna 

• 15 st metallbågar för att hålla färgskålarna 

• 15 st färgskålar (3,5 dl plastskålar): 5 st blåa, 5 st gula och 5 st vita 

• Gummiklubba för att sätta stolparna i marken 

• Tältpinnar för att fästa tvärslåarna direkt i marken vid låg vegetation 

• 5 st laminerade informationsskyltar till färgskålefällorna 

• Häftstift för att fästa skyltarna till stolparna 

• Blyertspenna samt märkpenna för att märka provpåsarna 

• Sil 

• 20 st provburkar med vitt lock (5 per besök) 

• 20 st fyrkantiga fiberdukar till silen (ungefär 15x15 cm, 5 st per besök) 

• 4 st återförslutsbara påsar för provburkar (1 st per besök) 

• Flaska (1 l) med 70% etanol (tillräckligt för 4 besök, förvaras säkert) 

• Flaska (300 ml) för att transportera Etanol till varje besök 

• Dunk (5 l) för att transportera vatten till skålarna 

• En 50x50 cm kvadrat gjord av gaffatejp för blombesöksräkning 

• Håv (skaft, ring, samt vit och grön påse) för transekter 

• Instruktion & Fältinstruktion 

Genomförande av undersökningen 

Vilka väderförhållanden är lämpliga? 
Besöken bör planeras med hjälp av väderprognoser för att utnyttja dagar då vädret ska bli torrt 

och varmt. Färgskålarna ska sitta ute under en 6-timmarsperiod någon gång mellan 09:00–17:00. 

Blombesöksräkningar kan utföras när som helst på dygnet vid lämpliga väderförhållanden. 

Lämpliga väderförhållanden innebär: 
● Temperatur på minst 13°C om himlen är klar (mindre än 50% molntäcke) 

● Temperatur på minst 15°C om himlen är molnig (mer än 50% molntäcke) 

● Vindstyrka på max 5 enligt Beaufortskalan (0: rök stiger rakt upp; 1: knappt märkbar för 

känseln; 2: små löv rör sig; 3: små kvistar rör sig; 4: tunnare grenar rör sig; 5 mindre träd 

svajar, går att få fram enkelt med mobilappar som exempelvis Windy. 
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Nerladdning Windy (android): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.windyty.android&hl=en&gl=US 

Nerladdning Windy (apple): 

https://apps.apple.com/us/app/windy-com/id1161387262 

 

För färgskålarna bör väderförhållandena gälla vid början av dagen och minst 50% av 6-

timmarsperioden. Samla ej in färgskålarna innan periodens slut, förutom vid mycket regn. 

Använd en termometer eller en mobil-app för att kontrollera lufttemperaturen (i skuggan) på din 

lokal. Om det inte är möjligt att nå lämplig temperatur, vilket kan vara fallet för nordliga lokaler 

i maj, så kan en temperatur på minst 11°C vid klar himmel (<50% molntäcke) användas. 

Schema för en typisk undersökning 

09:00 Anländ till lokalen, sortera utrustningen och gå till första utplaceringsplatsen.  

10:00–11:00 
Ställ ut färgskålefällorna längst lokalens diagonal i ordning 1–5 eller 5–1 

beroende på åtkomsten till stationerna (Steg 1). 

11:00–11:30 
Räkna blommor kring färgskålarna (Steg 2). Alternativt kan du göra detta 

när du sätter ut färgskålarna. 

11:30–12:30 
Lokalisera någon av de listade växtarterna för blombesöksräkning (Steg 3).  

Gör minst två blombesöksräkningar (10 min vardera).  

12:30–15:30 
Ät lunch och gå dagfjärils- och pollinatörstransekter (Steg 4) i väntan på att 

färgskålarna stått ute i 6 timmar.  

16:00–17:00   
Samla in färgskålarna i samma ordning som de placerades ut, efter att de 

stått ute i 6 timmar (Steg 5). 

Val av plats för färgskålefällor 
Placera dina färgskålar längs en linje, med ca 235 m (ca 330 steg) avstånd. Om 235m är svårt att 

uppnå, försök behålla ett avstånd på minst 100 m mellan varje färgskålefälla. Anteckna 

koordinaterna för varje fällstation. Se Bilaga 1 för vägledning om hur du använder GPS på en 

smartphone för att läsa och anteckna koordinater.  

Färgskålefällornas platser bör förbli oförändrade för alla årets besök, så att vi kan jämföra 

förändringar av pollinerande insekter översäsongen.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.windyty.android&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/windy-com/id1161387262
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● Fällor bör placeras i relativt öppna områden som inte är kraftigt skuggade (eller kan bli 

kraftigt skuggade under växtsäsongen). 

● Fällor bör placeras på en plats där de inte störs av boskap eller människor. Placera INTE 

stationen inom boskapshägn. 

● Använd körspår på åkrar för att komma åt stationer utan att skada grödan. Försök 

undvika provtagning på dagar med planerad aktivitet (ex. skörd). Om sådan aktivitet sker, 

flytta stationen till närmaste lämpliga plats utanför åkern och anteckna GPS-koordinater. 

● Vägkanter kan användas om de är större än 2 m och är säkert tillgängliga från mindre 

vägar. Utnyttja avgränsande objekt mellan väg och mätstation då det är möjligt. 

● Bebyggda områden, gårdar och trädgårdar bör undvikas, men områden med grov mark 

nära stigar kan användas. 

Vad händer om jag inte kan placera färgskålefällan på den planerade platsen? 

Om den ursprungliga platsen har blivit otillgänglig, exempelvis genom inhägnad, kan du behöva 

omlokalisera till en närliggande plats. Den nya stationen måste då följa ovanstående riktlinjer, 

och tydligt markeras på din karta samt med nya GPS-koordinater på ditt rapporteringsformulär. 

 

Steg 1: Placering av färgskålar 
På varje station: 

1. Vid hög vegetation (>10 cm), hamra en påle i marken. 

2. Skruva klossen så färgskålarna hamnar i höjd med vegetationen. Om det finns en häck 

eller annat avgränsande objekt i närheten, se till att färgskålarna är riktade bort från den. 

3. Vid låg vegetation kan färgskålarna placeras direkt på marken. Fäst då metallringarna i 

marken med tältpinnar (se bild nedan). 

4. Undvik att trampa ner vegetationen kring färgskålarna, eftersom förekomsten av 

blommor ska uppskattas. 

5. Placera ut tre färgskålar i metallringarna: en vit, en gul och en blå. 

6. Häll några droppar parfymfritt diskmedel i den stora vattenflaskan. Vänd flaskan 

försiktigt några gånger för att blanda innehållet och fyll sedan varje färgskål till linjen. 

7. Sätt upp en informationsskylt på varje påle. 

8. Anteckna väderförhållandena samt tidpunkten för utplaceringen av varje fälla. 

 



7 

 
 

Steg 2: Förekomst av blommor  
Räkna alla blommorna inom en radie på 2 m kring varje fälla. Alla örtartade växter i blom bör 

noteras och alla “blomenheter” räknas. På en homogen blomsterrik plats kan blommor inom 

halva eller en fjärdedel av området räknas och multipliceras för att ge det totala antalet. Räkna 

endast färska blommor som kan attrahera insekter – vissna blommor eller frökapslar räknas ej. 

 

Räkna samtliga blomenheter inom en radie på 2 m kring stationen. 

Notera den genomsnittliga höjden på vegetationen inom detta område. 

Exempel på blomenheter inkluderar individuella blommor, klasar, flockar eller kronor. Se tabell 

på sidan 8 för en komplett lista av växtarter. Om du inte hittar namnet på blomman du räknat, ta 

ett foto så att arten kan bestämmas i efterhand. 

 

Individuella blommor (ex. hagtorn) 

– varje blomma räknas som en 

enhet. 
 

Kronor (många små blommor i en 

krona, ex. maskros) – varje krona 

räknas som en enhet. 

 

Flockar (små blommor grupperas i 

flockar likt små utåtvända 

paraplyer, ex. loka) – varje flock 

räknas som en enhet.  

Klasar (många små blommor 

längst en stam, ex. lavendel) – 

varje klase räknas som en enhet. 
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Steg 3: Blombesöksräkningar 
Du använder appen FIT Count för att genomföra minst två blombesöksräkningar vid varje 

besök av en lokal. Platsen och blomman för blombesöksräkning kan vara olika vid olika besök.  

Vad behöver jag för att genomföra blombesöksräkningen? 

● Hitta en blommande växtart som ingår i listan (se nedan). 

● Ladda ner och öppna appen FIT Count  https://fitcount.ceh.ac.uk/home  (se nedan). 

● Registrera dig för ett konto på https://fitcount.ceh.ac.uk/user/login Efter att du gjort det 

kommer du att kunna se och hämta hem dina observationer från https://ukpoms.org.uk/  

● En 50 × 50 cm kvadrat gjord av tråd eller vikt gaffatejp. Det finns en färdig kvadrat i 

fältutrustningen. 

Hur genomför jag blombesöksräkningen? 

Du räknar insekter som besöker din utvalda blommande växtart inom en 50 x 50 cm kvadrat. 

Försök hitta någon av växtarterna i tabellen nedan. Om du inte kan hitta en blomma från listan, 

välj en som är rikligt förekommande inom lokalen och som besöks av insekter. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Blomningstid 

Maskrosor Taraxacum officinale apr-sep 

Blåbär Vaccinium spp. maj-jun 

Lingon Vaccinium spp. maj-jun 

Nävor Geranium spp. maj- sep 

Vädd (ängs/åker) Succisa pratensis, Knautia arvensis jun-sep 

Klint (röd, vädd) Centaurea jacea jun-sep 

Fibblor Leontodon, Picris, Hypochaeris m. fl. jun-sep 

Björnloka/strätta/kvanne Heracleum jun-sep 

Gullris Solidago spp. jul-sep 

Vitklöver Trifolium repens jun-sep 

Röd/skogsklöver Trifolium spp.  jun-sep 

Tistlar Cirsium och Carduus jul-sep 

Mjölke/rallarros Chamerion angustifolium jul-aug 

Ljung eller annan ljung Calluna vulgaris eller Erica spp. jul-sep 

 

 

https://fitcount.ceh.ac.uk/home
https://fitcount.ceh.ac.uk/user/login
https://ukpoms.org.uk/
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Hur räknar jag insekterna? 

Sätt dig nära kvadraten så att du inte skuggar blommorna eller lutar dig över dem, eftersom detta 

kan utgöra ett hinder för besökande insekter. När blombesöksräkningen startats i appen påbörjar 

du räkningen: 

● Räkna endast insekter som landar på blommorna inom kvadraten efter 

blombesöksräkningen har påbörjats. 

● Försök att endast räkna samma insekt en gång, även om den landar på flera blommor. 

● Ignorera insekter som endast landar på blad, eller som landar på en annan sorts blomma 

än den du valt. 

● Ibland kan du upptäcka insekter vid foten av blommorna, men dessa räknas ej såvida de 

inte förflyttar sig till blommorna. 

● Använd appen eller tabellen nedan för att bestämma vilken sorts insekt det rör sig om. 

Är du osäker välj kategorin "Övriga stora insekter" eller "Övriga små insekter". 

● Det är viktigt att du räknar varje insekt som besöker blommorna, även om det blir många 

i kategorin "Övriga insekter". 

● Ignorera spindlar, sniglar eller andra icke-insekter som ibland syns på blommor. 

Du rapporterar insekter som tillhörande någon av följande grupper. 

Pollinatörer Vetenskapligt namn 

Humlor Bombus spp. 

Honungsbi Apis mellifera 

Solitära bin  

Sociala getingar  

Blomflugor Syrphidae 

Övriga flugor  

Fjärilar Lepidoptera 

Skalbaggar (över 3 mm)  

Övriga stora insekter (över 3 mm)  

Övriga små insekter (under 3 mm)  
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Appen FIT Count tar dig stegvis genom processen: 

 

 

● Ladda ner appen på din telefon:  

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.ceh.fit 

Iphone: https://apps.apple.com/app/id1540771889   

● Öppna appen och välj "Start survey". Första gången behöver du skapa ett konto. 

● Se till att GPS:en på din telefon är aktiverad och att appen hittar din plats (1/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver miljön på platsen (2/10). 

● Ta ett foto av blomman genom appen och välj rätt blomma från listan (3/10). 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.ceh.fit
https://apps.apple.com/app/id1540771889
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● Räkna antalet blomenheter inom din kvadrat (4/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver hur stor andel av din kvadrat som täcks av blommor 

(5/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver området där blomman växer (6/10). 

● Påbörja räkningen (se utförliga instruktioner nedan) och tryck på bilderna i appen för att 

räkna varje typ av insekt (7/10). 

 

 

 

● När tiden löpt ut tar appen dig vidare till nästa steg. 

● Välj alternativet som bäst beskriver molntäcket på din plats (8/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver solljuset på din kvadrat (9/10). 

● Välj alternativet som bäst beskriver vindstyrkan (10/10). 

● Tryck "upload" för att ladda upp ditt resultat. 

Du kan se dina uppladdade FIT Count-rapporter via https://fitcount.ceh.ac.uk/user/login där du 

efter inloggning väljer My Results 

 

 

 

https://fitcount.ceh.ac.uk/user/login
https://fitcount.ceh.ac.uk/my-results
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Steg 4: Gå dagfjärils- och pollinatörstransekter  
Parallellt med linjen där färgskålefällorna är utplacerade går man en dagfjärils- och 

pollinatörstransekt. Transekten är uppdelad i 10 segment a 50 m (ca 70 stegs avstånd). Gå först 

transekten åt ena riktningen och räkna dagfjärilar. Vänta minst en kvart, och gå sedan tillbaka 

längs med samma transekt och räknar övriga pollinatörer. Alternera vilken pollinatörsgrupp du 

börjar räkna, så att du varannan gång startar med dagfjärilar, och varannan gång startar med 

pollinatörer. 

Tag GPS-koordinat där segment 1 börjar och segment 10 slutar för vardera transekten. Anteckna 

start- och sluttid. Det går att använda kart- eller vandringsappar för att skatta sträckan men ofta 

är positionen hos dessa lite osäker vilket gör att man kan stå still och ändå ha ”gått” 50 m. 

Dagfjärilar 

Räkna och bestäm så långt som möjligt de dagfjärilar som befinner sig 2,5 m till vardera sidan, 5 

m fram och 5 m upp från din position. Vandra transekten i långsam promenadtakt. Om något 

behöver identifieras kan du göra en paus, observera eller håva in fjärilen och bestämma den. 

Fortsätt sedan. I övergången mellan två segment fördelas observerade fjärilar på bästa möjliga 

sätt mellan de båda segmenten. För in arter och antal för varje segment i protokoll. 

Pollinatörer 

I den mest grundläggande versionen räknas alla pollinatörer som befinner sig 1 m till vardera 

sidan (2 meters bredd), 2 m fram och 2 m upp från din position och bestäms till grupp, såsom 

”Humla”, ”Blomfluga”, ”Solitärbi” eller ”Honungsbi”. Vandra transekten i långsam 

promenadtakt.  I övergången mellan två segment fördelas observerade pollinatörer på bästa 

möjliga sätt mellan de båda segmenten. För in antal för varje segment i protokoll. 

På en mer avancerad nivå (förankra detta hos projektledningen) kan pollinatörer artbestämmas 

och/eller grupperas till artgrupper. 

Steg 5: Insamling av fångst i färgskålefällor (efter 6 timmar) 
Samla in dina färgskålar så nära 6 timmar efter utplacering som möjligt, i samma turordning som 

de placerades ut. Anteckna insamlingstid och om du noterar något avvikande, till exempel om 

fällan har störts eller tömts, eller om du ser tecken på att fåglar har ätit av fångsten. 

För varje station (en blå, en vit och en gul färgskål) behöver du en provburk (100 ml) och en 

etikett med följande information: 

● Lokalnamn 

● Färgskålefälla nr (1-5) 

● Datum 

● Ditt namn 
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För varje färgskålefälla: 

1. Placera fiberduken i silen och häll försiktigt innehållet från samtliga tre färgskålar så att 

vattnet passerar genom duken men insekterna blir kvar. Vattnet kan samlas upp med en 

andra skål för sköljning. En bit fiberduk bör räcka för samtliga tre skålar. Om några 

insekter blir kvar i skålen kan de sköljas loss eller försiktigt flyttas till duken. Vik ihop 

fiberduken lite löst, så att proverna blir inslagna men inte skadas. 

2. Placera fiberduken med proverna i provburken tillsammans med dess etikett. Tillsätt 

tillräckligt med etanol för att täcka proverna (50-100 ml) och försegla ordentligt. 

3. Placera provburken i en återförslutsbar påse märkt med lokalens referensnummer och 

provdatum. Alla 5 provrör från besöket placeras i samma påse. 

4. Samla in färgskålarna, metallringarna och stolpen. Hantera skålarna varsamt vid stapling 

och transport. 

5. Notera väderförhållanden vid slutet av provtagningsperioden 

Solljus (% tidsexponering): beskriver vilken andel av 6-timmarsperioden som solen 

sken (om det var soligt hela dagen noteras 100%). En grov uppskattning räcker. 

Skuggning (% tidsexponering): beskriver vilken andel av 6-timmarsperioden som 

färgskålarna var i skugga (inom skogsmark kanske solen sken hela dagen, men 

färgskålarna var i skugga 20% av tiden). Att solen går i moln räknas inte som skugga. En 

grov uppskattning räcker. 

 

Steg 6: Skicka in proverna från färgskålarna 
● Placera påsen med prover i en papplåda så snart som möjligt efter ditt besök. 

● Lägg ner en lapp som tydliggör ifall några prover saknas och varför. 

● Förvara säkert i väntan på att ni besöks för upphämtning av prover efter säsongens slut. 

 

Steg 7: Skicka in datan 
● Blombesöksräkningen skickas in automatiskt då observationerna görs. 

● Protokoll förekomst av blommor kan skickas in via brev eller mejl. 

● Protokoll för transekter skickas in via brev eller mejl. 
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Bilagor 

Bilaga 1: GPS på smartphones och koordinater 
Utnyttja GPS (Global Positioning System) i din smartphone för att lokalisera dina stationer. Du 

kan se dina koordinater med appen "Google Maps". Om du inte redan har den installerad så kan 

du ladda ner appen här: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&gl=SE 

https://apps.apple.com/us/app/google-maps/id585027354 

 

Se till att du har aktiverat GPS på din 

telefon och öppna sedan appen för att se din 

nuvarande position. Tryck och håll ner på 

den blå cirkeln för att placera en knappnål 

och se dina nuvarande koordinater i 

sökfältet (överst i appen). 

 

Du kan använda appen för att kontrollera är 

du är på rätt plats när du placerar ut dina 

färgskålar. Om du behöver flytta stationen 

av någon anledning så ska du även notera 

de nya koordinaterna. 

 

Observera att telefonens GPS kan göra så att batteriet töms snabbare. Det är därför 

rekommenderat att stänga av GPS-funktionen när den inte används. 

Vidare finns även My GPS Coordinates 

https://apps.apple.com/us/app/my-gps-coordinates/id945482414 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemium.android.apps.gps.coordinates&hl=e

n&gl=US 

och för Apple/iOS finns Svenska Koordinater 

https://apps.apple.com/se/app/svenska-koordinater/id502542362 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&gl=SE
https://apps.apple.com/us/app/google-maps/id585027354
https://apps.apple.com/us/app/my-gps-coordinates/id945482414
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemium.android.apps.gps.coordinates&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freemium.android.apps.gps.coordinates&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/se/app/svenska-koordinater/id502542362

