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Vad är Geocaching? 
Geocaching är en form av orientering eller skattjaktmed hjälp av GPS. Aktiviteten förekommer över i 

stort sett hela världen. Det som behövs är: 

• En mobiltelefon med GPS, vilket idag är standard på mobiler. 

• En installerad geocaching-app som finns gratis, om än med vissa begränsningar, 

• Ett konto (användarnamn och lösenord kopplat till en e-postadress) på geocaching.com, 

vilket för normala användare också är gratis. Det brukar inte vara något hinder att flera 

använder samma konto samtidigt, så man kanske inte måste skaffa konto till alla i familjen.  

Det som gör geocaching lite extra spännande är att man ofta kommer till intressanta platser som 

man aldrig själv hade kommit på idén att besöka. En annan fördel är att eftersom allt ryms i mobilen 

har man det med sig en aktivitet vart man än kommer. 

Man kan gärna välja ut en ”runda” med cacher, som man kan besöka till fots eller cykla. Ofta finns 

cacher i närheten av vandringsleder, motionsspår och promenadstråk. Korta avstånd mellan 

cacherna brukar höja motivationen för yngre barn.  

Geocacha kan man göra i alla åldrar. Cacher med låg terrängsvårighetsgra kan besökas även med 

barnvagn eller rullstol. Även de yngre barnen kan följa ”pilen” mot målet sista biten, man måste 

alltså inte kunna läsa eller förstå en karta. 

Vad är en cache och hur hittar man den? 
En cache är en behållare (burk/låda etc.) som kan vara av varierande storlek. I cachen finns alltid en 

loggbok. Ibland innehåller cachen även bytessaker som man kan ta, men man måste då lämna kvar 

något annat istället, av ungefär samma eller högre värde. Cachen har någon annan geocachare har 

gömt och registrerat koordinaterna för. Ibland finns ett papper med information om platsens historia 

m.m. 

Via appens karta kan man se var de är placerade, och klickar man på dem på kartan kan man få fram 

ytterligare information. När du valt vilken cache du vill gå till går du mot den, först med hjälp av 

kartan och sedan med hjälp av en navigeringspil som visar avstånd och riktning sista biten (egentligen 

kan man visa avstånd och riktning med pilen hela vägen, men det är oftast opraktiskt eftersom pilen 

pekar fågelvägen och du själv vill göra bra vägval, som vanligt gäller att du måste följa allemansrätten 

och inte gå över till exempel odlad mark eller tomtmark. Sen är det bara att ta sig dit och leta tills 

cachen är hittad.  

Vill man visa att man har besökt cachen skriver man datum och sitt användarnamn i cachens loggbok, 

men det är frivilligt. Ta med penna, det brukar inte finnas.  Man kan även logga cachen på 

geocaching.com, men det är också frivilligt.  

Den som vill kan man lägga ut egna cacher och registrera dem, så att andra kan leta efter dem, men 

då måste man vara beredd att ”sköta” sin cache under ganska lång tid, kontrollera att den ligger kvar 

och på rätt plats m.m. och att inte besökarna har svårt att hitta den eller anser att den ligger fel. 

Finns geocacher där jag är? 
Det finns mer än 100000 geocacher i Sverige, så oavsett var man är finns nog någon på nära håll.  
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Geocaching-appar, c:geo och L4C 
Det finns många olika geocachingappar, här tar vi upp två som är gratis. ”Originalet” geocaching är 

tyvärr kraftigt begränsat för gratisanvändare och därför inte kan rekommenderas för den som bara 

vill prova. Alla apparna fungerar på ungefär samma sätt. Här nämner vi två: c:geo för 

androidtelefoner och L4C (Looking for Cache) som fungerar på iPhone. De flesta bilderna är från 

c:geo, men L4C fungerar i stort sett likadant. L4C har dock en begränsning i hur många cacher man 

kan få fram informationen om till tre per dygn i gratisversionen, men eftersom man kan komma åt 

informationen via webbsidan geocaching.com är det lätt att gå runt den begränsningen.  

Till de vanligaste apparna finns gott om instruktionsfilmer på Youtube. 

GPS och platsinformation 
Se till att ge appen tillgång till din platsinformation när du installerar den, och att GPS-mottagaren på 

telefonen är på, annars kommer det inte att fungera. 

Den magnetiska kompassen 
För att riktningsvisningen mot cachen ska fungera måste mobilens magnetiska kompass vara rätt. 

Hur man kalibrerar kompassen varierar mellan olika telefonmodeller, så det går vi inte in på här, ta 

reda på vad som gäller för din modell. Något som är säkert är att mobilskal med magnetlås och 

magnethållare för mobiltelefonen på instrumentbrädan i bilen påverkar kompassen. Ta därför av 

sådana skal och kalibrera om kompassen innan den används.  

Börja geocacha 
I Appen måste man logga in med ett geocachingkonto.  

 

Sedan väljer man ”livekarta” för att få upp en karta eller ”nära” för att få en lista på cacher i 

närheten. Fördelen med kartan är att man ser var de är. Fördelen listan är att man direkt ser avstånd, 

svårighetsgrad och terrängförhållanden för de närmaste. I kartan kan man zooma in området runt sig 

själv (den blå pilen) eller valfri del av kartan. 
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Klickar man på en av cacherna på kartan eller i listan får man upp grundläggande cacheinformation 

och kan välja om man vill titta vidare på cachebeskrivning och ”mer information”.  

 

”Mer information” är ibland väldigt allmän, men kan ibland innehålla en ledtråd om var man ska hitta 

cachen, ofta skriven med ett krypto, se ”ord och begrepp”. 

”Stapeln” med tre olika lager är olika karttyper. Oftast är OSM-karta bäst eftersom den innehåller 

mer information än Google Maps som är standard. Man kan även visa flygfoto (se nästa sida). Då kan 

man detaljer ner till enstaka träd m.m., men det drar ganska mycket mobildata och bör därför bara 

användas i slutsketet av sökningen. I vissa appar kan man även visa kartinformation ovanpå 



 
4 

flygfoton. Man kan även välja om kartan ska vara fast eller om den ska rotera och ”passas” med 

telefonens kompass” 

    

Börja med att gå efter kartan, tills du är nära cachen, navigeringspilen kan inte hjälpa dig att välja 

väg. Kicka sedan på kompass-symbolen så får du fram en pil (liknar en kompass i c:geo) som pekar 

direkt mot målet. I C-geo är den i separat förnster, på L4C i hörnet av kartan. Med hjälp av pilen 

klarar även yngre barn av att hitta rätt, därför kan man gå över till pilen så snart vägval inte längre 

behövs om man har yngre barn med.  Tillsammans med pilen visas avståndet till cachen, så att man 

ser om man närmar sig eller är på väg bort.  
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Det är inte alltid cachen finns exakt vid avståndet noll, eftersom din GPS har ett fel på ett par meter, 

och den som lade ut cachen hade en GPS med ett fel på ett par meter, så fel uppåt 5-6 meter är inte 

ovanliga. När du har hittat en cache är det mycket viktigt att du lägger tillbaka den på exakt samma 

ställe. 

Om man vill registrera sitt besök på geocaching.com antingen direkt i appen eller på hemsidan när 

man kommer hem.  

 

 

Här satt geocachen på en vägskylt och bestod av ett provrör av plast men en liten loggbok inuti. 
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Ord och begrepp 
 

Namn – Alla cacher har ett unikt namn. Namnet kan vara mer eller mindre vitsigt, eller berätta något 

om platsen, eller också kan det vara totalt intetsägande. 

GC-kod – En unik kod för varje cache, till exempel GC80YY7. Ska finnas i/på varje cache, så att man 

vet vad man har hittat. 

Beskrivning – Beskrivning av platsen eller cachen. Ofta kan man få veta varför platsen heter som den 

gör och vad den används eller har använts till. 

Typ – det finns ett tiotal olika typer av cacher och vanligast är de traditionella som består av en burk 

med loggbok och eventuella bytessaker.  

Mysterier/okända (Mystery/Unknown): Kräver att man löser en uppgift eller en gåta för att få fram 

rätt koordinater. I denna kategori finns även mörkercacher som kan vara markerade med reflexer, 

men är nästan omöjliga att se i dagsljus. 

Multi: Innehåller två eller flera steg med koordinater eller gåtor innan man når slutcachen, som 

ibland kan ligga ganska långt från ”steg 1”. 

Storlek  

Det finns cacher i alla storlekar från de minsta som är under centimetern till stora lådor. Ju större 

cachen är, ju större sannolikhet är det att den innehåller bytessaker. Det finns särskilda behållare för 

geocacher, men många ligger i vanliga bruksföremål som matlådor, filmburkar eller rör för 

brustabletter. 

Mikro:  t.ex. en filmburk. 

Small: Stor nog att innehålla en loggbok och små bytesföremål, men mindre än en ”matlåda”. 

Regular:  Behållare som en matlåda eller större. 

Large: Behållare som en normal plasthink eller större. 

Other: Läs i cachebeskrivningen, kan vara en nano d.v.s. en mycket liten behållare, 1 cm eller mindre. 

Svårighetsgrad (Difficulty) – graderas på en femgradig skala där ett är lättast och fem mycket svårt. 

Lätta cacher är placerade synligt, medan de blir mer gömda med ökande svårighetsgrad. Observera 

att en liten cache kan var svår att se även om den är fullt synlig. De svåraste är ofta ordentligt gömda 

eller kamouflerade. 

Terräng (Terrain) – Terrängen graderas på en skala 1-5, där 1 är lätt och 5 är extremt svårt, efter den 

svåraste terrängen man måste passera på väg fram till gömstället. Låg terrängsvårighet innebär ofta 

att den är tillgänglig med rullstol eller barnvagn. Svårighet 5 i terräng kan innebära att man till 

exempel måste ha klätterutrustning eller stege, eller båt, eller till och med att man måste dyka ner 

under vatten för att hitta cachen. 

Attribut – kan ge ytterligare information om en cache. Det finns symboler för bland annat barnvänlig, 

tillgänglig med barnvagn eller rullstol, kort/lång promenad, kräver klättring etc. 
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Ledtråd – många cacher har en ledtråd, som oftast är 

skriven med utbyteschiffer som kallas ROT13. Det betyder 

bara att alfabetet (det engelska) är ”roterat” 13 steg enligt 

bilden. Bokstaven i övre raden ersätts med bokstaven i 

undre raden och tvärtom. ROT13 innehåller bara engelska 

alfabetet, därför saknas Å, Ä och Ö. I många fall skrivs 

ledtråden därför på engelska, är cachen till exempel gömd 

under en bro kan det stå ”HAQRE OEVQTR” vilket okrypterat blir ””UNDER BRIDGE”. 

Om Å, Ä och Ö ändå används ska de inte ersättas, till exempel ”UPPE I TRÄDET” blir krypterat ”HCCR 

V GRÄQRG” 

Loggbok – Alla geocacher innehåller en loggbok eller lista som man skriver besöksdatum och sitt 

geocachingnamn på, fast det är givetvis frivilligt. Ta med en egen penna, det finns normalt inte. 

Logga – Att logga är inte samma sak som att skriva i loggboken. Att logga innebär att registrera att 

man hittat en cache på geocaching.com. Denna logg kan alla andra geocachare läsa. Man kan 

kommentera sitt besök, till exempel vad man tyckte om platsen, cachen, vägen dit, om graderingen 

är rätt o.s.v. Man kan även ladda upp foton. Skulle man inte hitta en cache men är säker på att man 

har varit på rätt plats kan man välja alternativet ”hittade ej” eftersom det gör ägaren uppmärksam på 

att något kan ha hänt med cachen om många inte hittar den. 

Bytessaker och spårbara föremål. 

I vissa cacher ligger det små föremål, till exempel nyckelringar, leksaker, reflexer eller kapsylöppnare 

som man kan byta till sig. Den som tar något måste också lägga i något av ungefär samma eller högre 

värde. Vill man byta ska man alltså ha med sig egna bytessaker. 

Vissa cacher innehåller något som kallas ”travel bugs” och ”geocoins”, som inte är vanliga bytessaker 

som man får behålla. Dessa kan flyttas från cache till cache och har en kod på sig. Med hjälp av koden 

kan man gå in och läsa om dem och se var de har varit om de har något mål de ska till. Om man tar 

eller lämnar ett spårbart föremål ska detta loggas separat. Vill man inte hålla på med det är det bara 

att strunta i de spårbara föremålen och låta dem ligga kvar. 

 

 


