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Sammanfattning 
 
Med IP-telefoni innebär det att samtalet delas upp och transporteras till största del med hjälp av 
små IP-paket via Internet istället för via det fasta telefonnätet och tekniken har växt sig större och 
större bara under de senaste åren. Många företag och privatpersoner har redan valt att gå över 
från den fasta telefonin till IP-telefoni och i slutet av 2005 fanns det 210 000 stycken 
abonnemang för IP-baserad telefoni i Sverige, vilket motsvarar en ökning med 159 % jämfört 
mot 2004. 
 
Syftet med ett byte till en ny teknik handlar oftast om att det aktuella alternativet för med sig flera 
fördelar jämfört med det gamla, men för det mesta uppstår det även nackdelar som måste beaktas 
och så även för IP-telefoni. En stor fördel med IP-telefoni är att det kan bli billigare för 
privatpersoner att ringa med IP-telefoni än med det fasta telefonnätet medan en av de stora 
nackdelarna är att det inte går att ringa med IP-telefoni vid strömavbrott. På lång sikt kan detta 
innebära ett nätsäkerhetsproblem eftersom IP-telefoni troligtvis kommer att utgöra en större del 
av marknaden i framtiden. 
Trots en stor marknadsföring av IP-telefoni så har jag en hypotes som lyder att privatpersoner har 
hört talas om IP-telefoni men är inte medvetna om de fördelar respektive nackdelar som finns vid 
ett byte till IP-telefoni. Dessutom tror jag att IP-telefoni är mer ett alternativ för yngre privata 
telefonianvändare än äldre.  
 
Den nyaste formen av IP-telefoni fungerar som så att det analoga talet kodas om till digitalt 
format med hjälp av en Analog Telefon Adapter (ATA) som är kopplad till 
bredbandsanslutningen. De två vanligaste standarderna som används för att sköta signalering 
mellan det fasta telefonnätet och Internet är H.323 och Session Initiation Protocol (SIP).  
 
Den metod som har utnyttjats i uppsatsen har varit en kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning. I undersökningen har det ingått totalt 208 respondenter i en ålder från 20 till 
65 år. Att använda sig av enkäter är lämpligt när det handlar om att många respondenter ska ingå 
i undersökningen, när det ska vara ganska okomplicerad information som ska samlas in och när 
det finns ett behov av standardiserade data. 
 
Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade har hört talas om IP-telefoni och medvetenheten 
är hög hos både de yngre och äldre respondenterna när det gäller dess fördelar. Medan den är låg 
när det gäller nackdelarna men det är ändå de yngre som är mer medvetna om nackdelarna än de 
äldre. Resultatet av undersökningen visar också att det är mer ett alternativ för yngre privata 
telefonianvändare än de äldre. 
 
Som slutsats kan det dras att IP-telefoni är något för den yngre och mer tekniskt intresserade 
åldersgruppen och att IP-telefoni har vuxit sig större på senare tid som vidare leder till att många 
människor har hört talas om det. Det går även se en brist i leverantörernas information om 
nackdelarna för IP-telefoni som leder till att medvetenheten blir låg hos de tillfrågade. Det går 
även att se att IP-telefoni har långt kvar innan det kommer att konkurrera ut den fasta traditionella 
telefonin. 
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Förord 
 
Denna uppsats är skriven under höstterminen 2006 av Andreas Bäcklund.  
Uppsatsen är skriven inom Användarinriktad Systemutvecklings Programmet på Campus i 
Norrköping.  
 
Tack till min handledare Mikael C Johansson för all hjälp vid våra handledningstider och för all 
e-post som har växlats mellan oss. Jag vill även passa på att tacka de personer som har ställt upp 
med att vara respondenter för enkätundersökningen som har genomförts. Jag vill även tacka dem 
som har hjälp mig med att dela ut enkäter på sina arbetsplatser och vidare till sina bekanta. Ett 
stort tack riktas även till min sambo som har ställt upp och orkat med att jag har tillbringat min 
största del vid datorn och inte varit så kommunicerbar. Tillsist förlåt Riff att Husse inte har haft 
så mycket tid att gå på våra långa skogspromenader. 
 
 
 
 
Norrköping 2006-11-23 
Andreas Bäcklund
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1. Inledning 
I följande kapitel redogörs det för bakgrunden till uppsatsen, förklaring av problemområde, 
syftet med uppsatsen, en inledande undran som leder till frågeställningarna som ligger till grund 
för undersökningen, avgränsningar som har tagits och slutligen en disposition över uppsatsens 
upplägg. 
 

1.1 Bakgrund 
IP-telefoni är ett relativt nytt alternativ till den fasta telefonin och har växt sig större och större 
bara under de senaste åren och många företag och privatpersoner har redan valt att gå över från 
den fasta telefonin till IP-telefoni. I slutet av 2005 fanns det 210 000 stycken abonnemang för IP-
baserad telefoni, vilket motsvarar en ökning med 159 % från slutet av 2004 då antalet var 80 800. 
Av dessa 209 000 abonnenter var 203 000 stycken privata hushållskunder (Post och 
Telestyrelsen, 2006b). Det finns tre olika former att ringa med IP-telefoni via Internet. Den första 
formen är dator till dator samtal, den andra är dator till telefon samtal och den tredje och även den 
senaste formen är telefon till telefon samtal. 
Grundidén till IP-telefoni ligger i att man ringer via Internet istället för via det fasta telefonnätet. 
Detta leder förstås till att stora fördelar uppnås men det är även viktigt att veta om vilka nackdelar 
som kan uppstå. De stora telefonileverantörerna märker ut sig med att kunna erbjuda IP-telefoni 
till både företag och nu även till privatpersoner. Enligt leverantörerna av IP-telefoni är en fördel 
att det är ett mycket billigare och smidigare sätt att ringa på än med det fasta telefonnätet medan 
en nackdel är att det inte går att ringa med IP-telefoni vid strömavbrott.  
Tidigare forskning som har gjorts inom området har behandlat tekniken bakom IP-telefoni och 
vad som kan förbättras bland annat genom eko-utsläckning och ökad samtalskvalité. Det finns 
även forskning angående vad ett byte till IP-telefoni skulle innebära för ett visst företag. 
 

1.2 Problemformulering 
IP-telefoni är något som håller på att växa sig stort på marknaden och är tänkt att inom en snar 
framtid till och med konkurrera ut det fasta telefonnätet (www.pts.se). De stora 
telefonileverantörerna kan inte längre bara erbjuda företag IP-telefoni utan riktar sig även till 
privatpersoner och framhåller IP-telefoni som ett bättre alternativ än deras fasta telefoni. Trots 
denna stora marknadsföring och information om framförallt IP-telefonins fördelar men även 
nackdelar, som är så viktig att veta om vid ett byte, så har jag en hypotes om att privatpersoner 
har hört talas om IP-telefoni men är inte medvetna om de fördelar respektive nackdelar som kan 
uppstå vid ett byte till IP-telefoni. Oftast verkar det vara de äldre som är rädda för att byta till ny 
teknik och är oftast redan nöjda med det de har. Medan de unga ser ny teknik som något positivt 
och vill gärna prova på det senaste på markanden. Så med det i baktanken så tror jag även att IP-
telefoni är mer ett alternativ för yngre privata telefonianvändare än de som är äldre. 
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1.3 Syfte 
Uppsatsens huvudsakliga syfte ligger i att genom att göra en inledande teoretisk studie av 
området IP-telefoni få en förklaring av tekniken bakom IP-telefoni och belysa IP-telefonins för 
och nackdelar för privatpersoner. Därefter ska en empirisk studie göras för att se om mina 
hypoteser håller om att privatpersoner har hört talas om IP-telefoni men är inte medvetna om dess 
fördelar respektive nackdelar samt om det ses mer som ett alternativ för de unga än de äldre 
telefonianvändarna. 
 

1.4 Frågeställning 
Med min inledande undran som var undran över hur kännedomen för IP-telefoni är hos 
privatpersoner och undran om det är mer ett alternativ för unga användare än äldre ledde fram till 
följande frågeställningar: 
 
1. Har privata telefonianvändare av det fasta telefonnätet hört talas om IP-telefoni? 
 
2. Är privata telefonianvändare av det fasta telefonnätet medvetna om fördelar respektive 
nackdelar med IP-telefoni? 
 
3. Ser privata telefonianvändare av det fasta telefonnätet som är 35 år och yngre IP-telefoni mer 
som ett alternativ till sin fasta telefoni än telefonianvändare som är äldre än 35 år? 
 

1.5 Definitioner 
Jag har valt att definiera unga privata telefonianvändare av en ålder från 20 till 35 år medan äldre 
är definierat till 36-65 år. Med privata telefonianvändare menar jag i Sverige boende 
privatpersoner som använder telefoni via det fasta nätet. 
Det finns flera olika former av telefoni över Internet och det finns många olika benämningar på 
dem. Min definition av IP-telefoni är följande: IP-telefoni är när samtalet transporteras till största 
del med hjälp av små IP-paket via Internet istället för via det fasta telefonnätet. 
För att benämningar inte ska få fel innebörd används det i uppsatsens skrivspråk vissa engelska 
termer och uttryck, dessa termer är oftast förknippade med tekniska begrepp och anges mest i 
samband med figurer och tabeller. 
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1.6 Avgränsningar 
För att bli klar under utsatt tid har jag avgränsat mig till att behandla sådant som bara gäller IP-
telefoni för Sverige och för i Sverige boende privata telefonianvändare av det fasta telefonnätet 
och har därför lämnat bort IP-telefoni för företag samt IP-telefoni utanför Sverige. Den empiriska 
undersökningen har avgränsats till att avse åldern 20-65 år.  
Motivet till denna åldersgrupp är satt för att när man är 20 år har man troligtvis flyttat hemifrån 
och skaffat egen telefoni. Slutgränsen som är satt vid 65 år beror på att jag tror att personer som 
är 65 år och äldre brukar inte vara så teknik intresserade och bryr sig därför inte om vad de ringer 
med bara det fungerar som de är vana vid. Men gränsen är även satt för att de flesta enkäter har 
delats ut på olika arbetsplatser och är man över 65 år har man gått i pension. 
 
Uppsatsen är även avgränsat till att endast beskriva H.323 och SIP eftersom de är de två 
vanligaste standarderna som används för IP-telefoni. Jag har vidare valt bort att behandla fördelar 
och nackdelar gällande säkerhet och sekretess med IP-telefoni som till exempel avlyssning. 
Anledningen till det är att det är ett stort område att undersöka och jag skulle inte ha hunnit med 
det under den tid som var utsatt. 
 

1.7 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig i första hand till: 

• Leverantörer av IP-telefoni där deras information om IP-telefoni kan vara bristande och 
behöver förbättras. 

 
men även till: 

• Privatpersoner som har funderat på att byta till IP-telefoni men är ändå lite osäker på vad 
ett byte kan innebära. 

  
• Personer som vill lära sig mer om tekniken bakom IP-telefoni än det som står på till 

exempel leverantörernas hemsida. 
 

• Andra studenter eller forskare som utvecklar kunskap inom samma forskningsområde. 
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1.8 Disposition 
Kapitel 1 Inledning: Detta kapitel inleds med en bakgrundbeskrivning av forskningsområdet och 
om tidigare forskning som har bedrivits inom samma ämne. Efter bakgrundbeskrivningen följer 
en problemformulering som ligger till grund för uppsatsens frågeställningar. Vidare beskrivs 
syftet med uppsatsen som följs åt av frågeställningarna som har ställts. Vidare följs det åt av olika 
definitioner som har använts i uppsatsen.  
Rubriken målgrupp visar vilka målgrupper som uppsatsen riktar sig till och avslutningsvis en 
disposition som visas strukturen och upplägget av uppsatsen. 
 
Kapitel 2 Metod: I detta kapitel beskrivs positivistiskt och hermeneutikiskt synsätt, deduktiv och 
induktivt tillvägagångssätt, kvalitativa och kvantitativa metoder och till sist reliabilitet och 
validitet. 
 
Kapitel 3 Referensram: Detta kapitel börjar med en historisk tillbakablick om telefonins 
utveckling från Alexander Bell framtill dagens IP-telefoni. Som sedan följs åt av de olika former 
som finns av telefoni via Internet samt grundtanken bakom den nyaste formen av IP-telefoni. 
Sedan beskrivs nätverkskommunikationens viktigaste ramverk OSI med dess olika lager samt 
Internetmodellen som följs åt av en beskrivning av de vanligaste protokollen som används på 
Internet och för IP-telefoni. Vidare redogörs det för de två vanligaste standarderna som används 
för IP-telefoni och hur problem gällande ”quality of service” hanteras. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse av fördelar respektive nackdelar som kan uppstå för privatpersoner vid ett byte till 
IP-telefoni. 
 
Kapitel 4 Genomförande: Här beskrivs den inledande undran som ledde fram till 
frågeställningen som uppsatsen grundar sig på. Som i sin tur följs åt av vilken kunskapskaraktär 
och kunskapsstrategi som har använts. Vidare beskrivs vilket tillvägagångssätt och metod som 
har nyttjats för att få svar på frågeställningarna, val av respondenter, utformning och val av frågor 
till enkätundersökningen och hur insamling av data har utförts. Kapitlet avslutas sedan med en 
beskrivning hur data som insamlades bearbetades och dokumenterades.  
 
Kapitel 5 Resultat: Under det här kapitlet redovisas de resultatet som har framkommit av 
enkätundersökningen som har genomförts. 
 
Kapitel 6 Diskussion: I detta kapitel diskuteras och jämförs resultaten mot de frågeställningar 
och hypoteser som ligger till grund för undersökningen. 
 
Kapitel 7 Slutsatser: I följande kapitel ges de slutsatser som kan dras av resultaten jämfört med 
hypoteser och frågeställningar som har legat till grund för uppsatsen. 
 
Kapitel 8 Fortsatt forskning: Under detta kapitel ges det förslag på frågeställningar som kan 
leda till vidare forskning inom samma område. 
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2. Metod 
I Följande kapitel beskrivs de två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätten som är 
positivismen och hermeneutiken. Det åtföljs av en förklaring av ett induktivt och ett deduktivt 
tillvägagångssätt. Vidare beskrivs vad som menas med kvalitativa metoder och en förklaring av 
de mest vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning samt vad som menas med kvantitativa 
metoder och en redogörelse av de mest vanligaste kvantitativa metoderna. Kapitlet avslutas med 
en förklaring av begreppen reliabilitet och validitet. 
 

2.1 Positivism och Hermeneutik 
August Comte var en fransk sociolog som levde och var verksam på mitten av 1800-talet och det 
var han som utvecklade begreppet positivism. Positivismen har sina rötter i en empirisk och 
naturvetenskaplig tradition och är en filosofisk och vetenskaplig inriktning som hävdar att all 
forskning måste bygga på konkret observation och endast sträva efter att fastslå objektivt säkra 
fakta med naturvetenskapen som ideal. Grundtankarna i Comtes syn var att kunskapen skulle 
kännetecknas av att vara verklig och tillgänglig samt uppfylla visa krav för att få kallas positiv. 
Dessa krav var att kunskapen skulle vara nyttig, säker, exakt och precis samt organiserad. 
Vanligtvis brukar kvantitativ forskning kopplas till positivismens syn på kunskap. (Patel & 
Davidsson, 2003)  
 
Positivismens raka motsats kan sägas är hermeneutiken som enklast kan översättas till 
”tolkningslära”. Det är en filosofisk och vetenskapsteoretisk inriktning där vetenskapen måste 
grunda sig på ”förstående” genom tolkning. Inom hermeneutiken går det att tolka mänskligt liv 
genom uttryck i det talande och skrivna språket. Det går även att tolka och förstå innebörden av 
handlingar som människan utför. I forskning med ett hermeneutiskt synsätt framhålls vikten av 
att se till helheten och det kopplas vanligtvis ihop med en kvalitativ forskning. (Patel & 
Davidsson, 2003) 
 

2.2 Induktivt eller deduktivt tillvägagångssätt 
För att kunna välja en metod måste man givetvis känna till vilka olika metoder som finns och vid 
användning av en viss metod får man fram en viss typ av data och genom att använda en annan 
metod får man fram en annan typ av data, så vilken metod ska man välja?  
Den grundläggande gränsen går mellan kvalitativa metoder och kvantitativa metoder.  
Vilken av metoderna man ska välja avgörs av vilket tillvägagångssätt man ska använda sig av. De 
två huvudsakliga tillvägagångssätten är ett induktivt eller ett deduktivt tillvägagångssätt. Genom 
att närma sig en verklighet som man inte har några större kunskaper om och utan några klara 
hypoteser samt med en oklar problemställning innebär att använda ett induktivt tillvägagångssätt. 
Syftet är att utveckla begrepp och en helhetsförståelse av fenomenet och man låser sig inte på 
förhand till en bestämd datainsamlingsmetod och upplägget blir mer flexibelt. (Halvorsen, 1992) 
Vid ett induktivt tillvägagångssätt kommer forskningen före teorin och teoretiska påståenden 
framställs utifrån data som har framkommit (May, 2001). 
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Syftet med ett deduktivt tillvägagångssätt är att bedöma hållbarheten i vissa teorier genom 
hypotesprövning (Halvorsen, 1992).  
Deduktion innebär att man inte kan producera fram forskning genom att arbeta utan teorier, det 
vill säga deduktion erkänner att data är teoriberoende (May, 2001). 
Detta förutsätter en precis problemformulering och att man vet vad det är som ska undersökas 
och insamlas information om. 
Induktion hör till den subjektiva och deduktion tillhör den objektiva verklighetsuppfattningen. 
(Johansson Lindfors, 1993) 
 Ett induktivt tillvägagångssätt förknippas oftast med kvalitativa metoder och ett deduktivt med 
kvantitativa metoder (Halvorsen, 1992). För att ge ett bredare dataunderlag och en säkrare 
tolkningsgrund kan man kombinera olika kvantitativa metoder som till exempel observationer 
med intervjuer men man kan också kombinera kvalitativa metoder med kvantitativa metoder som 
till exempel intervjuer med enkätundersökningar. (Repstad, 1993) Att kombinera kvantitativa 
med kvalitativa metoder brukar kallas för metodtriangulering (Halvorsen, 1992). 
 

2.3 Kvalitativa metoder 
Att använda sig av kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera. Kvalitativ står för kvaliteter, 
det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. (Repstad, 1993)   
Huvudtanken med kvalitativa undersökningarna är att exemplifiera och med hjälp av exemplen 
kan man dra mer eller mindre grundliga slutsatser (Svenning, 2000).  
Kvalitativa data brukar kallas för mjukdata och oavsett om det gäller ord eller bilder så är det 
produkten av en tolkningsprocess. Data blir till data när det används som så och forskarens 
identitet, värderingar och övertygelser kan inte helt raderas från analysprocessen. (Denscombe, 
2000) 
 
Mätning spelar en mindre roll vid kvalitativa metoder och motsatsen är kvantitativa metoder. 
Men det är svårt att undvika mängdangivelser och siffror i kvalitativa forskningsrapporter 
eftersom det är så centralt i mänskligt tänkande. I kvantitativa metoder är det texten som är det 
centrala arbetsmaterialet dels det som skrivs ner vid intervjuer men även det som antecknas vid 
observationer. Det är viktigt med ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö 
eller person som studeras. Vad som gäller forskningsprocessen vid kvalitativa metoder är att de 
olika faserna flyter in i varandra och blir parallella som till exempel att problemformuleringen 
sker samtidigt med datainsamlingen och i samma skede påbörjas analysen. Detta skiljer sig mot 
kvantitativa metoder där faserna är åtskilda. Kvalitativa metoder passar bäst att använda om man 
vill ha insikter om det grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö och hur något konkret 
hat utvecklats över en tid utan att bry sig om hur ofta eller hur vanligt det är. (Repstad, 1993) 
Något som är till fördel med kvalitativforskning är att de beskrivningar och teorier är förankrade i 
verkligheten och datamaterialet är rikhaltigt och detaljerat. Men det finns också nackdelar som 
till exempel att data kan vara mindre representativa och tolkningen är nära kopplad till forskarens 
”jag”, det vill säga att resultaten är mer än produkt av forskaren än ett avslöjande av fakta. 
(Denscombe, 2000) 
De två vanligaste kvalitativa metoderna är observationer och intervjuer (Svenning, 2000). 
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2.3.1 Observation 
När man ska studera fenomen i sitt naturliga sammanhang är observation en närliggande metod 
att använda. Vid en observation använder vi våra sinnen på ett mer disciplinerat och genomtänkt 
sätt än vad vi gör till vardags. Observationer visar vad människor gör som kan skilja sig mot vad 
de säger att de gör. 
Något som är värdefullt med observationer är att det ger forskaren direkt tillträde till sociala 
processer och socialt samspel. Observationer passar bäst när problemställningen är kopplad till ett 
avgränsat geografiskt område. (Repstad, 1993) 
Observationer kan antingen vara observatörsbaserade eller deltagarorienterade (Svenning, 2000). 
Vid en observatörsbaserad observation finns det direkt eller indirekt observation. Vid en direkt 
observation vet deltagarna om att de blir observerade och vet även om syftet med observationen 
medan vid en indirekt observation vet de inte om syftet. (Halvorsen, 1992) 
I deltagarorienterad observation deltar forskaren antingen som dold eller känd bland de andra 
deltagarna. Deltagarobservationer innebär att växla mellan att iaktta, lyssna, fråga och handla och 
att hela tiden föra anteckningar är ett måste. (Svenning, 2000) 
Genom att vara deltagande i till exempel ett gruppmöte ger det en fördel för forskaren att iaktta 
handlingar och händelser som försiggår i den naturliga situationen. (Johansson Lindfors, 1993). 
En nackdel med observationer är att det överhuvudtaget kan vara svårt att smälta in i 
omgivningen samt undgå att störa och påverka den naturliga miljön. En annan nackdel är att 
observationer beskriver det som inträffar, inte varför det inträffar. (Denscombe, 2000) 
 

2.3.2 Intervjuer 
Intervjuer är en bra metod för att samla detaljerad information från ett mindre antal människor 
(Denscombe, 2000). Genom intervjuer ger det en god inblick i människors upplevelser, åsikter, 
erfarenheter, attityder, drömmar och känslor. Det finns fyra typer av intervjuer dessa är 
strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade och gruppintervjuer. Vid strukturerade intervjuer 
används ett frågeformulär som ett instrument för datainsamlingen. Orsaken bakom denna intervju 
är att eftersom varje person får samma frågor anses svarsskillnaderna vara mer riktiga och 
trovärdiga. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren också specificerade frågor men har 
större frihet att fördjupa svaren och ingå en dialog med den som intervjuas. (May, 2001)   
Ostrukturerade intervjuer är en muntlig metod där forskaren styr samtalet så lite som möjligt och 
låter den intervjuade prata fritt. Ostrukturerade intervjuer kan vara bra att använda om man inte 
vet vilken typ av frågor som ska ställas. (Halvorsen, 1992) 
Medan gruppintervjuer kan användas för att få värdefulla insikter om sociala relationer i 
allmänhet samt om de normer och den dynamik som finns inom en grupp i förhållande till det 
som ska studeras (May, 2001).  
 
Fördelar med intervjuer är att de producerar fram djupgående och detaljerade data om fenomenet 
som studeras (Denscombe, 2000).  En annan fördel jämfört med till exempel 
enkätundersökningar är att intervjuer ger en högre svarsfrekvens eftersom intervjun ofta är på 
förhand inbokade på lämplig tid och plats (Halvorsen, 1992). Intervjuer är också flexibla och 
justeringar av inriktningen kan göras under intervjun (Denscombe, 2000). Nackdelen med 
intervjuer är att de är oftast kostsamma och tidskrävande. Dessutom kan den intervjuade bli 
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påverkad av intervjuaren och svarar på ett visst sätt för att göra ett gott intryck eller för att inte 
visa sig okunnig det brukar kallas för intervjuareffekten. (Halvorsen, 1992) 
 

2.4 Kvantitativa metoder 
Kvantitativa metoder ger data som är mätbara och uttrycks i siffror, tal eller andra mängdtermer 
och brukar kallas hårddata (Halvorsen, 1992). Med hjälp av siffror går det skapa en överblick och 
sammanfatta ett stort material och hårddata är mer precist än mjukdata men ger ingen kunskap 
om detaljer varför ett visst fenomen är som det är. Med kvantitativa mätningar handlar det om att 
sätta siffror på objekt och händelser enligt bestämda regler. (Gustavsson, 2003) Resultaten av en 
kvantitativforskning visas med hjälp av diagram och tabeller. 
Anledningen till att använda sig av diagram och tabeller är för att förmedla information på ett 
kort och kärnfullt sätt med visuella effekter samt att det ger en känsla av en pålitlig och objektiv 
forskning. (Denscombe, 2000) 
 
En kvantitativ metod används för att beskriva hur vanlig en företeelse är, för att jämföra 
företeelser, för att bestämma statistisk representativitet i urvalet samt för att uttrycka statistiska 
samband eller korrelationer mellan egenskaper. I en kvantitativ undersökning bör man ej ändra på 
frågeschemat eftersom det leder till att man inte får jämförbara data. (Repstad, 1993)  
 
Fördelar med kvantitativ forskning är till exempel att kvantitativa data utgår från statistiska 
tekniker som baseras på matematiska principer och sannolikheter som ger ett stort vetenskapligt 
aktningsvärde och som i sin tur ger forskaren ökad trovärdighet. En annan stor fördel är att stora 
volymer av kvantitativa data kan analyseras relativt snabbt och med hjälp av diagram och tabeller 
kan man effektivt delge andra resultatet. En nackdel med kvantitativ forskning är att kvalitén i 
information är bara så bra som insamlingsmetoden och de frågor som ställs är. En annan stor 
nackdel är att forskaren kan överlastas med datamängder och analysen blir för komplex för att 
reda ut. 
Den vanligaste förekommande metoden i kvantitativa undersökningar är enkätundersökning men 
en annan användbar metod är också telefonintervjuer. (Gustavsson, 2003) 
 

2.4.1 Enkätundersökning 
Att använda sig av enkäter är mest lämpligt när det handlar om att många respondenter ska ingå i 
en undersökning, när det ska vara ganska okomplicerad information som ska samlas in och när 
det finns ett behov av standardiserade data. 
Ett forskningsmässigt frågeformulär ska vara utformat för att samla information som sedan ska 
användas för analys och det ska bestå av ett antal nedtecknade frågor. Informationen samlas in 
genom att fråga människor direkt om de saker som har att göra med undersökningen. 
(Denscombe, 2000) 
 
Frågeformulär kan antingen skickas per post, med e-post eller lämnas vid personlig 
sammankomst. Fördelen med denna metod är att den är mindre kostsam än till exempel 
personliga intervjuer eftersom de kan ge en stor mängd forskningsdata till en relativ liten kostnad 
samt att det är möjligt att använda ett större urval av respondenter och därför ge en bredare 
täckning. (Gustavsson, 2003)  
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En annan stor fördel är den att den intervjuareeffekten eller påverkan av forskaren som kan 
uppstå försvinner helt. Några nackdelar med metoden är det kan uppkomma stort bortfall av 
respondenter och att möjligheten till att motivera respondenterna är svårare. (Johansson Lindfors, 
1993) Andra nackdelar kan vara ofullständiga eller dåligt ifyllda svar och omöjligt att kontrollera 
svarens sanningshalt (Denscombe, 2000). Dessutom måste frågorna vara relativt enkla och raka 
(May, 2001). 
 

2.4.2 Telefonintervjuer 
En vanlig form av kvantitativ datainsamling är telefonintervjuer. Denna metod är relativ billig 
och till skillnad från enkäter kan relativt komplexa frågor ställas.  
Genom att svaren skrivs in direkt i formuläret för att sedan analyseras gör denna metod till 
väldigt effektiv och snabb. (Svenning, 2000) Dessutom kan svarsfrekvensen bli högre eftersom 
människor inte är lika rädda att prata i telefon jämfört med att bli intervjuade eller att fylla i en 
enkät (May, 2001). 
Nackdelen kan vara att det innebär för intervjuobjektet svårigheter att hålla fasta svarsalternativ i 
huvudet. Dessutom är det viktigt att samtalen inte är för långa eftersom då kan intervjuobjektet 
tröttna och lägga på. (Gustavsson, 2003) 
 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas hur pålitliga olika mätningar är och att resultatet inte får variera från 
tillfälle till tillfälle eller variera beroende på vem som utför forskningen (Denscombe, 2004). 
Om självständiga mätningar ger ungefär identiska resultat är det hög reliabilitet och då kan de 
belysa den vetenskapliga problemställningen. För att data ska kunna användas för att pröva en 
hypotes måste den vara av relativt hög reliabilitet. (Halvorsen, 1992)  
Reliabilitet handlar om metoderna för datainsamlingen och intresset av att de ska vara pålitliga 
och inte förvränga forskningsfynden. Vanligtvis är detta förenat med en utvärdering av de 
metoder och tekniker som har använts för att samla in data. (Denscombe, 2004) 
 
Begreppet validitet betyder giltighet eller relevans och handlar om i vilken utsträckning ett 
empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska begrepp som det är avsett att mäta (Gustavsson, 
2003). Validiteten hänvisar till kvaliteten i data och förklaringar och gäller precisionen i de frågor 
som ställs, de data som samlas in och de förklaringar som presenteras. Vanligtvis har det att göra 
med de data och den analys som används i forskningen”. (Denscombe, 2004) För att uppnå 
validitet gäller det att samla in data som är relevanta för den problemställning som ska utredas 
(Halvorsen, 1992).  
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3. Referensram 
Följande kapitel inledds med en tillbaka blick genom telefonins historia för att få en bild om hur 
det har varit. Vidare följs en förklaring vilka olika alternativ av telefoni via Internet som finns att 
välja mellan samt en grundläggande beskrivning av den nyaste och den mest nyaste formen av 
IP-telefoni. Därefter följer det en förklaring av OSI-modellen, Internet-modellen, protokoll som 
används för Internet och IP-telefoni samt problem med IP-telefoni och hur dessa hanteras för att 
uppnå ”quality of service” . Vidare redogörs för de två vanligaste standarderna, H.323 och SIP, 
som används för IP-telefon. Kapitlet avslutas med en genomgång av fördelar och nackdelar som 
kan uppstå för privatpersoner vid ett byte till IP-telefoni. 
 

3.1 Historik 
I början av 1870-talets Sverige, innan telefonen fanns, var telegram det snabbaste sätt att få 
kännedom om viktiga händelser som hade hänt på någon annan ort. Telegrafen var framförallt 
myndigheter och de stora företagens viktigaste kommunikationsväg för viktiga medelanden. 
Förutom myndigheter och företag var det också dåtidens dagstidningar som drog nytta av 
telegrafens möjligheter att snabbt få meddelanden om intressanta händelser som sedan kunde 
publiceras i tidningarna. (Garnet, 2005) 
 
”Hästen äter inte gurksallad” sägs vara de första ord som den tyske läraren och fysikern Johann 
Philipp Reis yttrade i sin telefon år 1861. Han hade uppfunnit en apparat som kunde omvandla 
ljud till elektrisk ström och återge ljudet på annan plats men hans uppfinning betraktades som 
galenskap och blev aldrig något mer än det. (http://www.discoverychannel.se) 
Men Philipp Reis var inte först. Den första telefonen sägs vara uppfunnen omkring 1849 av en 
latinamerikan vid namn Antonio Meucci. Han patentsökte sin ”teletrofono” 1871 men hade inte 
råd att betala för sin ansökan. Istället så blev det Alexander Graham Bell som patenterade 1876 
den första telefonen någonsin. Men den 15 juni år 2002 erkändes Meucci som uppfinnaren av 
telefonen av det amerikanska representanthuset. (http://sv.wikipedia.org/wiki/) 
 
Den första kända röstöverföringen, gjord av Alexander Graham Bell 1876, genomfördes genom 
en så kallad ”ring-down circuit”. Det betydde att det inte fanns något nummer att ringa utan att 
det var en fysisk ledning ihop kopplad mellan två lurar. Så när en person lyfte på luren så var det 
redan en annan i luren på andra sidan. (Davidson & Peters, 2000) 
 
Ett år senare ägde det första telefonsamtalet i Sverige rum. Det var en norsk ingenjör som 
kopplade ihop ett par Belltelefoner mellan Grand Hotel och Telegrafstationen i Stockholm. 
De första telefonerna som importerades till Sverige var från Amerika och liknade till utseendet en 
stor hörmikrofon. Tekniken var enkel två hörlurar, ingen mikrofon, man pratade och lyssnade 
växelvis i samma telefon. Det fanns heller inget telefonnät och därför ingen att ringa till. Det gick 
bara att anropa den person som befann sig i andra änden av en telefontråd. Ett år senare uppfanns 
mikrofonen att tala i och en separat telefonlur att lyssna i. För att överföra talet krävdes en karbon 
mikrofon, ett batteri, en elektromagnet, ett membran och en fysisk ledning mellan varje plats som 
personen ville ringa till. (Garnet, 2005) Ljudvågorna från den mänskliga rösten fick membranet 
att vibrera och därigenom alstrades växelström i en elektromagnet.  
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Strömmen överförde i sin tur vibrationerna till en mottagningsapparat som återgav vibrationerna 
till ljud. (Uppfinningarnas historia, 1985) 
För att sex vänner skulle vilja ringa till varandra krävdes det 15 telefonledningar mellan husen (se 
figur 1) och om till exempel tjugo vänner skulle vilja ringa till varandra krävdes det 20 * (20-1)/2 
= 190 telefonledningar.  
 

 
 

Figur 1: Sex telefoner kopplade direkt till varandra 
 
Med tanke på kostnaden och möjligheten att dra telefonledningar mellan alla i hela världen som 
ville ha telefon uppfanns det en annan apparat, växeln, som kunde sammankoppla en telefon till 
en annan. Med hjälp av denna växel behövdes det bara en telefonledning från telefonen till 
växelkontoret . Växlarna hanterades av telefonister som frågade den som hade ringt var han ville 
komma och kopplade sedan manuellt över telefonen till den sagda destinationen. Telefonnummer 
för att nå en viss plats existerade inte på den här tiden. (Davidson & Peters, 2000)  
 

 
 

Figur 2: Sex telefoner kopplade till varandra genom en växel 
 
1880 togs det första publika telefonnätet i drift i Sverige av Stockholm Bell Telefonaktiebolag. 
Då hade telefonnätet cirka 100 abonnenter och kostade ungefär 160-240 kronor per år för ett 
abonnemang. Detta kan jämföras med en arbetares dagslön som var ungefär 1 krona och 30 öre. 
(Garnet, 2005) Tre år senare 1883 Startades Stockholms Allmänna Telefon AB. Det byggdes upp 
många lokala och privata telefonnät runt om i landet och telefonen spred sig snabbt och 1885 
fanns det fler telefoner i Stockholm än i någon annan stad i Europa. 1890 började Telegrafverket 
köpa in alla privata telefonnät och bygga telefonledningar för att binda ihop dem.  

19 



1918 var i stort sett alla telefonnät samlade hos Telegrafverket som började göra stora 
rationaliseringar av telefonsystemet. De första telefonledningarna var enkeltrådiga och oisolerade 
så för att förbättra kvaliteten bytte man ut dessa mot ett system med två trådar.  
Man ersatte även telefonledningarna som gick i luften till mer driftsäkra jordkablar och 1923 tog 
man i bruk den första långdistanskabeln i Sverige. Den gick mellan Stockholm och Göteborg. 
(www.tekniskamuseet.se) 
Telefonledningarna som användes var tunn isolerad kopparkabel och anledningen var att koppar 
leder elektrisk ström mycket bra. I dagens telenät används kopparkabeln i framförallt accessnätet, 
det vill säga det som utgör de sista kilometrarna innan de når hemtelefonen. Anledningen att de 
fortfarande används är att de är billiga mot andra alternativ. (Nyqvist, 2004) 
 
Den från början enkla manuella växeln ersattes efterhand med allt komplexare växelsystem och 
det är här som Lars Magnus Ericsson tar en stor plats i teknikhistorien. 
Lars Magnus Ericsson startade företaget L M Ericsson & Co år 1876 och 1885 uppfann han 
telefonluren som var unik eftersom mikrofonen och hörluren satt på samma enhet. (1985, Boken 
om uppfinningar) 
1924 öppnades den första automatiska telefonväxeln i Sverige, växeln kallades 500-väljarsystem 
och var Lars Magnus Ericssons första större automatiska system (Andersson, 1987).  
Grundpelaren till dagens svenska telefonnät det så kallade koordinatväljarsystemet öppnades två 
år senare i Sundsvall och kunde ha 3500 abonnenter. 
Eftersom telefonisterna ersattes med automatiska kopplingssystem var abonnenten tvungen att 
sköta kopplingen själv och det med hjälp av en nummerskiva på telefonen. 
(www.tekniskamuseet.se) Nummerskivan frambringade elektriska impulser som en central 
fångade upp, dechiffrerade signalerna, sökte abonnenten, ringde upp och etablerade förbindelsen. 
Detta elektromagnetiska system kom att kallas Rotary. (1985, Boken om uppfinningar) 

 

 
 

Figur 3: En bakelittelefon med fingerskiva från 1930-talet 
 
För att minska talförsvagning och för att nå ett multipelutnyttjande av telefonledningarna, det vill 
säga uppnå fler förbindelser per tråd så uppfanns bärfrekvenstekniken. Detta ökade 
telefonledningarnas kapacitet genom att de olika samtalen transporterades på skilda frekvenser. 
De första större bärfrekvenssystemen installerades i Sverige på 1940-talet och en ny kabel, 
koaxialkabeln, började användas. (Andersson, 1987) 
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Figur 4: En Koaxialkabel med dess delar 
A: Yttre plasthölje 
B: Kopparskyddsskärm 
C: Inre isolator 
D: Kopparkärna 

 
1947 Installeras den första koaxialkabeln i Sverige. Kabeln gick mellan Stockholm och 
Norrköping och kunde hantera 600 samtal samtidigt. Tre år senare anlades en koaxialkabel 
mellan Stockholm och Göteborg. Den nya kabeln kunde ta 960 telefonsamtal på en gång, vilket 
var mest i hela världen vid den tidpunkten.  
Under den här tiden ökade även överföringskapaciteten väsentligt med hjälp av halvledarteknik. 
Bärfrekvenstekniken, halvledare och koaxialkabeln förbättrade avsevärt överföringskapaciteten 
och driftsäkerheten och gjorde det även möjligt till långdistanstelefoni och massanvändning av 
telefonen. På 1960-talet hade koaxialkabeln utvecklats så långt att den kunde hantera omkring 
3000 samtal per kabel. 1971 konstruerade L M Ericsson & Co ett bärfrekvenssystem som klarade 
mer än 10000 samtal samtidigt. (Andersson, 1987)  
Idag används denna kabel bara i en liten omfattning vid nyinstallationer men de kablar som redan 
ligger nedgrävda kan även utnyttjas för digital överföring (Nyqvist, 2004). 
 
Den första undervattenskabeln för telefonsamtal lades i Atlanten 1956. Den var 3600 km lång och 
sträckte sig mellan Skottland och Newfoundland. Den innehöll 102 förstärkare för de 
elektroniska impulserna som skulle vidarebefordras. Kabeln låg på vissa sträckor 4000m under 
havsytan och kunde överföra 36 samtal samtidigt. När den åttonde kabeln lades i 1976 kunde 
4000 samtal överföras. (Uppfinningarnas historia, 1985) 
  
Under 1960-talet började telefonbolagen runt om i världen att experimentera med elektroniska 
växelsystem. De skulle ge större tillförlitlighet, mindre underhåll, mindre personal, mindre 
utrymme och framförallt snabbare kopplingar. Det elektroniska systemet styrdes av en dator som 
kunde lagra olika uppgifter som till exempel vilka telefonnummer som har ringts, antal samtal 
som har ringt och samtalens olika längder. Detta ledde till att telefonbolagen lättare kunde skriva 
ut räkningar och varje abonnent kunde även få specificerade räkningar. (Uppfinningarnas 
historia, 1985) 
 
1966  börjades det användas en ny kabel, en fiberoptiskkabel. Istället för kopparledningar 
användes hårfina glasfibrer för att överföra samtal. Dessa nya kablar kunde överföra 1000-tals 
samtal samtidigt. De var mycket billigare och tunnare än kopparledningarna vilket gjorde det 
möjligt att bunta ihop fler fibrer i en och samma kabel och det fick plats fler telefonlinjer. 
(Uppfinningarnas historia, 1985) 
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Optiska kablarna är dessutom okänsliga för elektriska störningar, har större 
informationskapacitet, har mindre påverkan av korrosion, är mindre känsliga för 
temperaturväxlingar och ger en lägre risk för personskador orsakade av elfel (Frank, 2004). 
Fiberoptik är ett optiskt system där ljussignaler leds genom tunna glas eller plast fibrer. Sändaren 
kodar och skickar ut ljussignaler med hjälp av laser eller ljusdioders genom de optiska fibrerna. 
Mottagaren avkodar ljussignalerna till elektroniska impulser och skickar de vidare till telefonen. 
Med fiber optiskkabel har det blivit möjligt att överföra ljussignaler över långa sträckor med 
mycket hög hastighet. (http://sv.wikipedia.org/wiki/) 
 

 
 

Figur 5: Hårstråtunna optiska fibrer 
 
Genom ett samarbete mellan Televerket, L M Ericsson och Ellemtel AB utvecklades ett helt nytt 
elektroniskt telefonsystem med datorstyrda telefonväxlar, systemet kallades AXE och den första 
anläggningen togs i bruk 1976 (Uppfinningarnas historia, 1985). 
AXE är ett modul uppbyggt system och genom att byta ut moduler kan nya funktioner 
implementeras och gamla funktioner kan enkelt uppdateras. Detta uppbyggnadssätt är en av de 
största anledningarna till systemets stora framgångar. (http://sv.wikipedia.org/wiki/) 
AXE systemet används än idag och ger abonnenten tillgång till många olika tjänster de så kallade 
Plus-tjänster som till exempel flyttning av nummer, beställning av telefonväckning, 
återuppringning med mera (http://www.telia.se). 
 
1981 utvecklades Nordiskt Mobil Telefonisystem (NMT). Det var en analog trådlös 
telefoniteknik standard för de nordiska länderna. NMT har numera kallats 1G, första 
generationens mobiltelefoni. Abonnenterna ökade rejält och systemet blev snabbt överbelastat 
och det behövdes utveckla ett nytt och större system. Detta ledde till att ännu en ny telefoniteknik 
utvecklades. Den nya tekniken kallades för Globalt System för Mobil kommunikation (GSM) och 
var en gemensam teknik för mobila telefonisystem i de europeiska länderna.  
Något som skilde GSM från NMT var dels att det kunde hantera fler abonnenter och hade högre 
överföringskapacitet men även de nya telefonitjänster som fanns som till exempel 
Internetuppkoppling med mobiltelefonen (WAP), sända textmeddelande (SMS) och sända ljud 
och videomeddelanden (MMS). GSM kallas idag för 2G, andra generationens mobiltelefoni och 
används idag ibland annat Europa och Amerika. (Nyqvist, 2004) 3G tredje generationens 
mobilsystem påbörjades 2002 och ger en överföringskapacitet på upp till 2 Mbit/s. Hasigheten är 
cirka 40 gånger snabbare än med GSM. Detta innebär att man kan göra mer saker på mobilnätet 
som att till exempel surfa snabbare samt skicka och ta emot stora ljud och bild filer. Detta har 
gjort att 3G kallas även för mobilt bredband. (http://sv.wikipedia.org/wiki/) 
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Dagens största fasta telefonnät kallas för Public Switched Network (PSTN) och är det telefonnät 
som har mest telefonabonnenter i hela världen och är även det nät som används av flest 
abonnenter i Sverige. 
 
I början av 1990-talet dök möjligheten med telefoni via Internet upp. Det var ett program som 
hette Internet voice chat och användes mellan användare som satt uppkopplade samtidigt och som 
ville prata med varandra. (Ewert, 1999) Nästa steg blev att det utvecklades produkter för 
företagsnätverken som gjorde det möjligt att data och telefoni delade på samma ledningar och på 
så sätt sparades mycket pengar. Allteftersom tekniken utvecklades började även internationella 
telefonoperatörer använda tekniken för att erbjuda billig telefoni mellan olika länder. Idag är 
telefoni över Internet en självklar tjänst som erbjuds av de flesta telefonoperatörer på marknaden 
för både företag och privatpersoner. Tjänsten brukar kallas IP-telefoni men också för 
bredbandstelefoni och internationellt Voice over IP (VoIP). (Nyqvist, 2004) 
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3.2 Olika alternativ av IP-telefoni 
Det finns tre olika alternativ av IP-telefoni. Det första alternativet är dator till dator samtal, det 
brukar kallas för programtelefoni eller Internet-telefoni. Det var så här eran med IP-telefoni 
började på 1990-talet. Med det här alternativet finns det ingen bestämd standard över hur kvalitén 
ska vara på samtalen. ICQ och MSN Messenger är exempel på där det finns inbyggda funktioner 
för dator till dator samtal. Det man behöver förutom en dator, programvara och uppkoppling till 
Internet är givetvis ett ljudkort, en mikrofon att tala i och en högtalare att lyssna med. Det finns 
även andra applikationer som till exempel Netmeeting där man med hjälp av en webbkamera 
även kan se den person man kommunicerar med. NetMeeting används ofta till Nätkonferenser. 
(www.alltombredband.se)  
 
Det andra alternativet är dator till telefon samtal. För att ringa från en dator till en vanlig telefon i 
det fasta telefonnätet så måste den IP-baserade trafiken först omvandlas till det fasta telefonnätet, 
detta hanteras automatiskt av inbyggda funktioner i programvaran som används. Ett exempel på 
en sådan programvara är Skype. (www.alltombredband.se)  
 
Det sista och det senaste alternativet är telefon till telefon samtal. För att kunna ringa med sin 
vanliga telefon via Internet behövs en bredbanduppkoppling på minst 128 k/bit i båda 
riktningarna och en analog telefonadapter (ATA). För att en vanlig telefon ska skicka analogt tal 
över Internet så måste talet först omvandlas till digitala paket så kallade IP-paket. För att göra 
detta möjligt har man en ATA inkopplad mellan det fasta telefonnätet och bredbandet som 
omvandlar det analoga talet till IP-paket eller tvärtom för inkommande samtal. (Ewert, 1999) 
När man talar om det här sättet att kommunicera brukar benämningen vara IP-telefoni eller VoIP 
och det behövs inga nya telefoner installerade och inte ens någon dator. 
För att undgå att använda en ATA finns det även ett stort utbud av speciella IP-telefoner som man 
kopplar direkt till sin bredbandsanslutning för att ringa via Internet. (www.alltombredband.se) 
 

3.3 Nyaste formen av IP-telefoni 
Det fasta telefonnätet PSTN som används idag fungerar på det sättet att när man ringer med 
telefonen så skapas en anslutning till den man ringer och när denna anslutning initieras reserveras 
den bandbredd som behövs. Anledningen till denna reservation är för att undvika fördröjningar 
och störningar på telefonlinjen. (http://www.alundgren.se) IP-telefonins grundtanke är att istället 
för att det fasta telefonnätet används så utnyttjas Internet för att föra över samtalet. Den nyaste 
formen av IP-telefoni fungerar som så att det analoga talet kodas om till digitalt format med hjälp 
av en ATA som är kopplad till bredbandsanslutningen.  
Vidare sänds en kontinuerlig ström av små IP-paket, som var och ett rymmer lite tal, via Internet 
till en gateway. Denna gateway översätter i sin tur strömmen tillbaka till det analoga talet. Det 
analoga talet skickas ut det på det vanliga fasta telefonnätet och transporteras sedan som vanligt 
via telefonledningen. (Nyqvist, 2004) 
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PSTNATA Internet Gateway  
 

Figur 6: Grundstenarna i den nyaste formen av IP-telefoni 

3.3.1 Datapaket 
Information som ska skickas i ett nätverk delas upp i små paket så kallade datapaket. Ett 
datapaket kan bestå av upp till tre delar: huvud, data och svans men oftast består det bara av ett 
huvud och en del med data.  
Huvudet innehåller kontrollinformation för det protokoll som har använts. Ett paket kan variera i 
längd och det är upp till varje protokoll att bestämma hur datapaketet ska formas. Två begrepp 
som används vid överföring av datapaket är nyttolast och overhead. Nyttolasten är den data som 
sändaren skickar som mottagaren har nytta av. Medan overhead, som är huvudet i datapaketet, är 
den del av datapaketet som behövs för att nyttolasten ska komma fram korrekt. (Kihl, 2006) 
Ett datapaket kan definieras på följande sätt: ett datapaket är en liten enhet av data som lämnar en 
sändare och transporteras orört på nätverket tills den når sin slut destination. Ett paket kan variera 
i längd, varaktighet och förutom data innehåller det information om var paketet kom ifrån och 
dess slutdestination. (Black, 2000) 
 

Huvud Data  
 

Figur 7: Ett datapaket 
 

3.3.2 Digitala överföringssignaler är bättre än analoga 
För att en signal ska gå över långa avstånd utan att förlora sin styrka behövs den förstärkas eller 
repeteras med jämna mellanrum. Vid en analog överföring sänds signalen in i en förstärkare och 
sänds därefter ut igen. Det är alltså den gamla signalen som förstärks och sänds ut. Men däremot 
vid digitala signaler används det något som heter repetering genom till exempel en repeater. Här 
avläses insignalen, återskapas och sänds ut igen. I motsats till en förstärkning så är det inte den 
gamla signalen som sänds vidare utan en helt ny kopia som är lika stark som den var från början. 
Fördelen med den här tekniken är att risken för att informationen förändras under 
kommunikationen minskar. En annan stor fördel med digitala nät är att de ger mer kapacitet än de 
analoga och ökningen av kapaciteten fortsätter medan de analoga börjar plana ut pga. fysiska 
begränsningar. (Ewert, 1999) Med digitala nät finns det även möjlighet till multiplexing, det vill 
säga att transportera och blanda olika media på samma nät. Det går till exempel att blanda 
överföring av ljud, bild och datafiler på en gång. En annan fördel med att använda digitala 
signaler är att de kan hanteras av datorer och låta datorn agera som till exempel en telefon. Det är 
även möjligt att kryptera digitalt tal med samma metoder och tekniker som används för att 
kryptera till exempel e-post med mera. (Goralski & Kolon, 2000) 
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3.4 OSI nätverkskommunikationens ramverk 
OSI som står för Open System Interconnection betraktas som en modell för hur ”öppna system” 
bör konstrueras och fungerar som ett ramverk av standarder hur datorer ska kommunicera med 
varandra. OSI-modellen skapades i början av 1970-talet av det internationella 
standardiseringsorganet ISO. Ett ”öppet system” är ett system där olika tillverkares produkter kan 
kopplas ihop fysiskt med kabel eller via programvara eller med både och. Eftersom OSI är en 
modell är det inga uppsättningar av regler som behöver följas utan modellen fungerar som en 
referenspunkt för hur det bör se ut och inget system använder OSI-modellen till 100 %. Men 
nästan alla system är mer eller mindre påverkade av dess tankar och rekommendationer. 
Modellen innehåller sju olika lager som var och en har olika specifika uppgifter att utföra och 
principen bygger på att data som skickas transporteras genom alla lager från det översta lagret till 
det understa. Lagret längst ner brukar kallas det fysiska lagret och det är endast här som det 
händer något rent fysiskt (data flyttas från en punkt till en annan).  I det lodräta planet (upp och 
ner mellan lagren) är det så att ett lager tillhandahåller en tjänst och betjänar det lager som ligger 
under. Varje lager har ett gränssnitt till de angränsande lager. Ett lager känner alltså inte till det 
som händer i de lager som inte är angränsande. I det vågräta planet finns det protokoll som 
bestämmer hur kommunikationen ska se ut. (Nyqvist, 2004) 
 
All data som ska skickas förbereds med en egen bit information för att dels kunna hantera de 
funktioner lagret har men även för att kunna hanteras på samma nivå på mottagarens sida. Vidare 
skickas data nedåt i lagren. Nästa lager lägger i sin tur på den information som ska till 
motsvarande lager på andra sidan för att vidare skicka till lagret under som gör likadant.  
När informationen har nått det understa lagret omarbetas den till elektriska signaler som sänds 
över till mottagarens undre lager som i sin tur skickar det uppåt. Varje lager behandlar den 
information som är avsedd för just det lagret och tar sedan bort informationen innan data skickas 
vidare. När det har nått översta lagret så ser det ut precis som innan det skickades. (Ewert, 1999) 
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Figur 8: OSI-modellen 
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3.5 Internetmodellen 
I Internet modellen eller TCP/IP-modellen som den kan kallas har OSI-modellen förenklats till 4 
lager. Där de tre översta lagren har sammanfogats till ett lager som kallas Tillämpning.  
I Tillämpningslagret finns en mängd olika protokoll som används av olika applikationer. Några 
exempel på Internetapplikationer är World Wide Web, elektronisk post och filöverföring som 
använder sig av protokoll som Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer 
Protocol (SMTP) och File Transfer Protocol (FTP).  
Nästa lager är Transportlagret där används protokoll som Transmission Control Protocol (TCP), 
User Data Gram Protocol (UDP) och Real Time Protocol (RTP). (Nyqvist, 2004)  
 
I Internetlagret finns Internet Protocol (IP). Det finns två standarder versioner av IP den ena heter 
IPv4 och den andra är IPv6. Version IPv5 ströks innan den hann bli en standard eftersom den inte 
var tillräckligt bra. Sändare, mottagare och samtliga routrar på vägen måste använda samma IP 
version för att det ska gå att kommunicera med varandra. (Kihl, 2006) 
De två undre lagren från OSI har sammanfogats till något som med Internets termologi heter 
”host to network” eller underliggande nät. Det består av en mängd olika bärare som används för 
att transportera datapaket. Styrkan hos protokollen på Internet är att information kan transporteras 
av väldigt många olika tekniker. (Nyqvist, 2004) 
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Figur 9: Internet-modellen 
 

3.5.1 Internets historia 
I slutet av 1960-talet startades ett projekt av amerikanska försvarsdepartementet som skulle leda 
till dagens Internet. Från början var avsikten att koppla samman alla departementets 
forskningsenheter. 1969 installeras genom Advanced Research Projects Agency (ARPA) 
Internets föregångare ARPANET.  
ARPANET var det första nätverk som baserades på paketförmedlingsteknik och användes för att 
överföra filer och e-post. I början var det inte alls självklart att paketförmedling skulle bli en 
framgångsrik teknik och först bestod ARPANET bara av en nod men under slutet av året så fanns 
det fyra noder. Två år senare när den nya tekniken hade etablerat sig så sträckte sig nätverket 
över hela USA och 1973 knöts det en förbindelse med Europa. (Govanius, 2000) 
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Vid mitten av 1970-talet ville forskarna hitta ett regelverk som kunde knyta ihop alla olika 
tekniker och nät till ett enda stort nätverk (Berti, 1998). 
Så ett flertal protokoll för datakommunikation utvecklades för ARPANET. 
1982 presenteras en ny protokollstack baserat på ett förbindelsefritt nätlagerprotokoll IP och på 
ett transportlager protokoll TCP.  
Flera protokoll för bland annat filöverföring och e-post på tillämpningslagret utvecklades också 
och 1983 antas TCP/IP som en Standard (Andersson m.fl., 1994). Samma år delas ARPANET 
upp i två olika delar en för den militära kommunikationen (MILNET) och en del för vidare 
forskning som skulle leda till dagens Internet. 1984 införs DNS i systemet som gör det möjligt att 
helt automatiskt översätta mellan namn och IP-adresser och 1988 ansluts Sverige tillsammans 
med de andra nordiska länderna till Internet. 3 år senare utvecklar en forskare vid ett 
atomforskningsinstitut i Schweiz en ny teknik som gör det möjligt att med ett grafiskt gränssnitt, 
Hyper Text Markup Language (HTML) och protokollet HTTP, växla mellan olika dokument 
genom olika hyperlänkar.  Den första kommersiella webbläsaren, Netscape, skapades 1993 av 
Marc Andreesen. Några år senare kom Microsofts Internet Explorer. För att hålla ihop 
utvecklingen döps det till World Wide Web (WWW) det som idag kallas för Internet. (Nyqvist, 
2004) 

 
År Antal Internetabonnenter 
1995 45 000 
1996 225 000 
1997 620 000 
1998 1 400 000 
1999 1 960 000 
2002 2 993 000 
2003 3 023 000 
 

Tabell 1: Tillväxten av svenska Internetabonnenter 
 

3.5.2 Quality of service 
Internet vill kunna erbjuda något som benämns som ”quality of service”. Det är ett ganska vagt 
begrepp men som i stort sätt betyder att det med Internets förmåga går att garantera vissa 
egenskaper i en förbindelse. (Goralski & Kolon, 2000) 
 
Det som brukar avses när det gäller ”quality of service” är följande: 
 
Fördröjning: Genom att Internet buffrar (lagrar) information som får vänta får detta som effekt 
att det skapas fördröjningar som vanligtvis mäts i millisekunder. Om dessa fördröjningar uppgår 
till ett par 100 ms märks det en försämrad kvalité när det handlar om realtids tjänster som till 
exempel IP-telefoni. (Goralski & Kolon, 2000) 

 
Variationer i fördröjning: Om fördröjningar av trafiken kommer med exakt samma tid hela 
tiden kan det oftast accepteras. Men om fördröjningar istället varierar ställer det till större 
problem. Om så är fallet så måste det lösas innan det når mottagaren. Fenomenet med variationer 
i fördröjningar brukar kallas för ”jitter”. (Goralski & Kolon, 2000) 

28 



Utlovad överföringskapacitet: För att en viss tjänst ska fungera kräver den en viss 
överföringshastighet. Ett telefon samtal över IP kräver mellan 5 och 64 kbit/s. Så om en utlovad 
kapacitet inte kan upprätthållas försämras kvalitén och tjänsten avsevärt. (Nyqvist, 2004) 
 
Reliabilitet och tillgänglighet: Internet måste kunna ge vissa garantier att den information som 
översänds är riktig och att tillgängligheten inte understiger 99,995 % per år, vilket motsvarar 
cirka 26 minuter. (Goralski & Kolon, 2000) 

3.5.3 Protokoll 
För att ett kommunikationssystem ska fungera krävs det att både sändare och mottagare följer 
vissa regler. Det innebär bland annat att information ska följa en viss struktur där mottagaren kan 
hitta varje kodad del av informationen samt att informationsflödet och utnyttjandet av 
förbindelserna styrs på ett ordentligt sätt. Det måste även finnas regler för hur mottagaren ska 
göra när ett fel upptäcks i överföringen. Dessa regler tillsammans kallas för protokoll. (Andersson 
m.fl., 1994) 
 
Ett protokoll kan definieras som en väl specificerad uppsättning regler som beskriver hur datorer 
eller programvaror ska kommunicera med varandra. Genom att samma protokoll har använts av 
olika programmerare kan två olika system kommunicera med varandra. Ett protokoll måste ha en 
noga identifiering och versionshantering eftersom olika versioner inte alltid är kompatibla med 
varandra. (Nyqvist, 2004) 
 
Internet protokollens uppbyggnad är ingen standard utan har byggts upp genom olika förslag och 
tester. När någon har kommit på en ny eller förbättrad funktion för ett protokoll får denna person 
skriva ett förslag som en Request For Comments (RFC) och publicera den på Internet. Denna 
RFC behandlas i sin tur av Internet Research Task Force (IRTF) som besvarar den med 
kommentarer och konstruktiv kritik. Författaren får sedan omarbeta och uppdatera dokumentet 
och får förhoppningsvis RFC:n till en standard med ett identifieringsnummer (se bilaga 2). Denna 
standard används sedan av bland annat programmerare för att förbättra protokollen. (Berti, 1997) 
 
Några exempel på RFC är följande: 
 

• RFC791 Internet Protocol (IP) 
 

• RFC793 Transmission Control Protocol (TCP) 
 

• RFC768 User Datagram Protocol (UDP) 
 

• RFC821 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
 

• RFC1889 Real Time Protocol (RTP)  
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3.6 IP-protokoll 
Samtliga nätverk som Internet är uppbyggt av använder samma nätverksprotokoll nämligen IP-
protokollet. Det är konstruerat för att vara enkelt och anpassningsbart till olika underliggande nät. 
 
IP-protokollets uppgifter är följande: 
 

• Med hjälp av IP-adresser leverera paket från sändare till mottagare. 
 

• Vid behov fragmentera, det vill säga dela upp större datamängder till mindre delar.  
 

• Defragmentera, det vill säga att de mindre fragmenterade delarna sammanställs till en 
helhet och levereras i rätt ordning till mottagaren. 

 
IP är förkortning av Internet Protocol och finns beskrivet i RFC 791. Protokollet ligger i 
Internetlagret i Internet-modellen och hanterar adressering och dirigering av datapaket i form av 
IP-paket. Det finns två versioner av IP-protokollet, IPv4 och IPv6.  
Eftersom det vid paketförmedling inte skapas någon logisk eller fysik förbindelse innan IP-paket 
skickas så är IP-protokollet ett förbindelselöst protokoll, det vill säga att en dator som är ansluten 
till Internet kan när som helst sända ett IP-paket till vem som helst på Internet. Nätverket 
dirigerar IP-paketen till den adress som anges i paketen som mottagarens IP-adress. IP använder 
sig av ”best effort” överföring. Det betyder att det inte finns någon garanti för att ett paket 
kommer fram eller att dess innehåll är korrekt och om ett paket går förlorat så gör IP-protokollet 
ingen omsändning. 
För att förhindra att Internet belastas med paket utan giltig IP-adress finns det ett protokoll som 
heter ICMP som tar hand de ogiltiga paketen och beordrar den aktuella routern att kasta paketet. 
Fördelen med att arbeta med ”best effort” överföring är att routrarna blir enkla och kan optimeras 
för att sända paketen så snabbt som möjligt. (Nyqvist, 2004) 
 
För att ett paket ska kunna behandlas i routrar och datorer så måste det först förses med 
information som hör till protokollet som används. Därför läggs det till längst fram i ett paket ett 
så kallade IP-huvud med den information som behövs. 
Ett IP-huvud är vanligast 20 byte långt och de viktigaste fälten för en router att läsa är sändaren 
och mottagarens  IP-adress för att paketen ska kunna dirigeras rätt. (Maufer, 1999) 
 

3.6.1 Paketförmedlande nätverk 
När man ringer med det fasta telefonnätet PSTN reserveras det en förbindelse på 64 kb/s mellan 
abonnenterna som vill kontakta varandra. Det kallas för ett kretskopplat nätverk och förbindelsen 
är reserverad under hela samtalet oavsett om det pratas eller är tyst i telefonluren. Cirka 40 
procent av den reserverade kapaciteten används för överföring i ett telefonsamtal. 
Detta innebär att de övriga 60 procenten av kapaciteten är outnyttjad och går till spillo. (Ericsson 
Telecom & Telia, 1996) 
IP-telefoni bygger istället på att använda paketförmedlande nätverk. Det innebär att det inte finns 
en direkt förbindelse mellan A och B utan bara till en första router.  
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Det som ska skickas delas upp i små IP-paket. Ett IP-paket för telefoni innehåller förutom 
röstsekvenser också ett IP-huvud med sändaren och mottagarens adress.  
 
När alla IP-paket har nått första routern är det routerns uppgift att skicka IP-paketen vidare till 
andra routrar. IP-paketen kan ta olika vägar och komma fram i en annan ordning än vad de 
skickades i. Detta beror på att routern hittar den för tillfället bästa vägen och denna väg kan 
ändras hela tiden. Fördelen med detta sätt är att samtalet inte reserverar förbindelsen mellan 
routrarna utan man utnyttjar de luckor i nätet då ingen annan sänder. Om man även utnyttjar 
komprimeringsteknik för ljud kan man vinna mycket bandbredd. En röst kan komprimeras ner till 
2 kb/s men vanligtvis till 8 kb/s. Det betyder att det får plats upp till åtta samtal på en 
paketförmedlande förbindelse där ett kretskopplat nät bara tillåter ett. (Goralski & Kolon, 2000)  
 

3.6.2 Routing  
Routing eller dirigering som det kan översättas till är den process som krävs för att sända IP-
paket genom ett nätverk uppbyggt av routrar. Med routing ska IP-paketen skickas så effektivt 
som möjligt genom nätverket och ta hänsyn till vilka vägval som finns. För all routing i IP-
baserade nätverk utförs ett steg i taget. Det betyder att om ett IP-paket passerar tio routrar på sin 
väg så måste tio individuella routers ta beslut om den bästa vägen. Grunden till routing är två 
saker dels mottagarens IP-adress i paketets IP-huvud men även routingtabellen i routern. 
Routingtabellen är en slags informationstabell om nätets alla adresser och information om hur 
man kommer till adresserna. I tabellen visas det vilken router som ska väljas för att IP-paketet ska 
anlända till den destination som pekas ut av adressen. (Nyqvist, 2004)  
 
För att nå adressen: Skicka till: 
194.52.7.0 192.7.2.1 
193.7.6.0 192.7.7.23 
194.54.0.1 193.4.55.2 
73.0.0.0 193.4.2.1 
 

Tabell 2: Exempel på hur en enkel routertabell kan se ut 
 
För att avgöra vilket vägval som ska göras finns det tre olika vägvalsalgoritmer att välja på. Den 
första heter least-hop path och här väljs den väg som innehåller minst steg. Den andra är least-
cost path. Här väljs de vägar ut som kostar minst. Kostnaden på en väg kan till exempel bero på 
avståndet mellan routrarna, överföringshastigheten på länken eller mängden trafik som går på 
länken. Den sista vägvalsalgoritmen heter flooding och används om en router inte vet var 
slutdestinationen ligger. Här görs inget vägval utan routern skickar ut IP-paketen på samtliga 
länkar som finns i förhoppning att de ska hitta fram till rätt adress. (Kihl, 2006) Routing på 
Internet är i huvudsak dynamisk vilken gör att nätverket blir mer stabilare och om några routrar 
tas bort eller flyttas på nätet, kan det ändå snabbt hittas en ny väg för IP-paketen (Ewert, 1999). 
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1. Läs IP-huvud
2. Titta i routingtabellen
3. Skicka vidare
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1. Läs IP-huvud
2. Titta i routingtabellen
3. Skicka vidare  

 
Figur 10: Beskrivning hur routing går till 

 
För att en router inte ska behöva ha med alla världens routrar i sin tabell finns det något som heter 
default router. Om en router får ett IP-paket med en adress som inte finns med i routingtabellen 
så behöver det inte betyda att IP-adressen är ogiltig utan att det kan vara så att routern finns i ett 
annat nät eller kanske i ett annat land. Så istället för att routern kastar IP-paketen så skickar den 
dessa till en default router. Denna default router har kontakt med andra nät och en routingtabell 
som innehåller mycket mera information än de andra routrarna. (Nyqvist, 2004) 
 

3.6.3 Fast eller dynamisk IP-adress 
Vid Internets start delades de fasta IP-adresserna generöst ut och man hade inte en aning om att 
de en dag skulle ta slut. Idag används fasta adresser till tilldelning av datorer eller företag som har 
egna lokala nätverk och som kräver en fast uppkoppling till sin Internetoperatör. För att spara på 
de fasta IP-adresserna finns det idag dynamiska adresser. Dessa adresser delas ut av operatörer 
som har privatpersoner och små företag som sina kunder. Med en dynamisk adresstilldelning 
menas att den som kopplar upp sig mot Internet får en IP-adress till låns. Adressen används under 
hela tiden som man är uppkopplad men blir sedan ledig och kan användas av någon annan när 
man har kopplat ned. Med denna tilldelning av dynamiska IP-adresser sparar man på IP-adresser 
genom att antalet samtidigt uppkopplade är mycket lägre än det totala antalet abonnenter. 
(Nyqvist, 2004) 
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3.6.4 Internet Protokoll version 4 
IPv4 var den första av IP-protokollen som fick stor spridning och är det protokoll som används 
till största delen på Internet. Ett IP-paket består dels av data som ska skickas men även ett IP-
huvud som är till för att ett IP-paket ska nå fram till sin slutdestination. 
IP-huvudet i IPv4 har oftast en längd på 20 byte. (Kihl, 2006) 
 

Data TCP/UDP huvud IP-huvud

Version TOS Paketlängd
Fragmentering

Tid Att Leva Protokoll Kontrollsumma
Sändarens IP-adess

Mottagarens IP-address  
 

Figur 11: De olika delarna i ett IPv4-huvud 
 
Version: Här anges det vilken version av IP som paketet använder sig av. Den nuvarande 
versionen är IPv4 men håller på att bytas ut till IPv6. (Kihl, 2006) 
 
TOS: TOS är förkortning av Type Of Service och används för att prioritera IP-paket eller begära 
att rutten ska optimeras beroende på kostnad, tid, kapacitet och pålitlighet. TOS används oftast 
inte för IPv4. (Govanius, 2000) I detta fält anges det med en kod vilken prioritetsklass paket 
tillhör. Fältet har bara använts lokalt men har börjat på senare tid att användas mer och mer på 
Internet nu när Internet måste kunna prioritera trafiken. (Nyqvist, 2004) 
 
Paketlängd: Här visas IP-paketets hela längd inklusive huvud och annan information. Den 
maximala längden på ett IP-paket är 64 kb som motsvarar 65 535 byte. (Govanius, 2000) 
 
Fragmentering: Detta fält består av flera delar och hanterar det som kallas fragmentering. Om 
ett IP-paket inte kan transporteras som en hel enhet av det underliggande lagret hjälper den här 
funktionen till. Men att använda fragmentering kan innebära problem och därför brukar den 
maximala längden sättas till 1500 byte för att undvika detta. (Nyqvist, 2004) Om man tänker sig 
att ett paket på 1500 byte ska transporteras på Internet och på vägen stöter det på en router som 
bara kan hantera paket som är 512 byte. Det då fragmenteringen kommer in i bilden. Genom att 
routern delar upp paketet till flera fragment på högst 512 byte kan routerns sedan släppa igenom 
fragmenten. Varje fragment har ett huvud på 24 byte och skickas framåt för att till slut nå 
mottagaren där de sätts ihop igen. (Maufer, 1999) 
 
Tid Att Leva: Här anges ett värde från 0-255 för att visa antal hopp som ett paket kan göra 
mellan routrarna innan det kastas bort. För varje router det passerar minskas värdet med ett. När 
värdet har nått 0 så utgår routern ifrån att den hanterar ett borttappat paket och kastar bort det. 
(Comer, 2000)  
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Tid Att Leva brukar oftast sättas till 63 vilket betyder att det passerar 63 routrar innan det kastas 
bort. Oftast beror ett bortkastat paket på att paketet har färdats i cirklar på grund av felaktig 
routingtabell i en eller flera routrar. (Nyqvist, 2004) Om inte den här funktionen skulle ha funnits 
skulle ett paket hålla på att åka runt på Internet hur länge som helst (Maufer, 1999). 
 
Protokoll: Här anges det vilket protokoll som ska användas i de övre lagren. Protokollet som ska 
användas anges med ett protokollnummer och för vanliga paket på Internet är det oftast 6 för 
TCP eller 17 för UDP som används. (Govanius, 2000) 
 
Kontrollsumma: Här anges en kontrollsumma på IP-huvudet som i sin tur kontrolleras av 
mottagaren för att upptäcka om IP-huvudet har förändrats eller blivit felaktigt under 
överföringen, om kontrollsumman är noll är allting okej. (Nyqvist, 2004) 
 
Sändarens IP-adress: Här visas sändarens IP-adress för att visa för mottagaren varifrån paketet 
kommer. (Nyqvist, 2004) 
 
Mottagarens IP-adress: Här finns mottagarens IP-adress som visar slutdestination för paketet. 
(Comer, 2000) 
 
En IP-adress (eller IP-nummer som det också kan heta) med IPv4 består av 32 bitar vilket gör det 
begränsat till cirka 4,2 miljarder fasta IP-adresser. En IP-adress är det unika nummer som varje 
nod (datorer och routrar) har på Internet och adressen gör det möjligt att dessa kan kommunicera 
med varandra. (http://sv.wikipedia.org/wiki/) 
Adressen skrivs oftast som fyra tal som hålls isär med punkter där varje tal motsvarar 8 bitar. 
Varje tal kan ha värdet 0-255 men eftersom en dator bara läser ettor och nollor så måste adressen 
omvandlas till binär form så till exempel 128.11.3.31 motsvarar i binär form 
10000000.00001011.00000011.00011111. Varje IP-adress består av en nätverksidentitet (nät-id) 
och en värddatoridentitet (värd-id). En router har en routertabell som innehåller adressen för varje 
nätverk som är kopplat till routern och det är här som routern har hjälp av nät-id för att se till 
vilket nätverk som IP-paketet ska skickas. Medan värd-id används till för routing inom det 
nätverk som värddatorn är anslutet till.  
För att kunna se hur stort ett nätverks omfattning är har IP-adresserna delats in i huvudsak tre 
olika klasser. Det som skiljer dem åt är antalet bitar som tillhör nät-id respektive värd-id. 
Klasserna heter klass A, klass B och klass C. (Ewert, 1999) 
 

110 Nät-id Värd-id

10 Nät-id Värd-id

0 Nät-id Värd-id 126 nätverk, 17 miljoner datorer

2,1 miljoner nätverk, 254 datorer

16 300 nätverk, 65 000 datorer

Klass A adress

Klass C adress

Klass B adress

 
 

Figur 12: Olika IP-adress klasser 
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Klass A: Denna klass är till för mycket stora nätverk och företag och har en begränsning när det 
gäller antal nätverk men med ett stort antal värdar inom varje nätverk. IP-adressen börjar binärt 
på 0 och har ytterligare 7 bitar för nät-id adressen. Eftersom 0 och 128 är reserverade nät-id 
adresser så finns det möjlighet till 126 klass A nätverk och de 24 bitar som är över räcker till 
cirka 17 miljoner datorer för varje nät (Lundqvist, 2001). Relativt få klass A adresser har delats 
ut. Ett exempel på en klass A adress är 9.0.0.0 (IBM). (Ewert, 1999) 
 
Klass B: Denna klass omfattar ett större antal nätverk med ett antal mindre värdar och är avsedd 
för medelstora företag. IP-adressen börjar på den binära kombinationen 10 och omfattar 14 bitar 
nät-id och 16 bitar värd-id vilket ger cirka 16 300 nät med ungefär 65 000 datorer för varje nät. 
Ett exempel på en klass B adress är 130.34.27.65. (Ewert, 1999) 
 
Klass C: Omfattar ett stort antal nätverk med begränsat antal värdar inom varje nät och är till för 
mindre företag och organisationer. En klass C adress börjar på 110 och nät-id omfattar 21 bitar 
värd-id 8 bitar vilket ger cirka 2,1 miljoner nät med 254 datorer för varje nätverk (Lundqvist, 
2001). Ett exempel på en klass C adress är 200.34.27.65. (Ewert, 1999) 
 
Eftersom klass C adresserna bara kunde ha 254 datorer för varje nätverk så tyckte de flesta 
företag att de behövde ha klass B adresser. Detta ledde till att klass B adresserna snabbt tog slut 
och idag återstår det bara klass C av en till större mängd. (Nyqvist, 2004) 
 
IPv4 utvecklades redan under 1970-talet och då trodde man att IP-adresserna gott och väl skulle 
räcka till alla datorer i framtiden. Så de fasta IP-adresserna delades generöst ut men under 1990-
talet upptäcktes det att IP-adresserna inte skulle räcka till för framtida bruk och problemet var 
tvunget att lösas. Lösningen blev IPv6 som utvecklades 1995 och definieras i RFC1883. (Kihl, 
2006) 
  

3.6.5 Internet Protokoll version 6 
Orsakerna till att IPv6 togs fram är följande: 
 
Bättre adressmöjligheter: I IPv4 används en 32 bitars adresseringsstandard och i IPv6 är den 
utökad till 128 bitar. Idag med IPv4 finns det 4,3*109 cirka 4,2 miljarder fasta IP-adresser 
tillgängliga på Internet och med hjälp av IPv6 kommer det att finnas 3,4*1038 IP-adresser 
tillgängliga. (Govanius, 2000) 

 
Förenklat IP-huvudet och protokollhantering: Eftersom IP-adresserna för sändaren och 
mottagaren ökar så går det inte att undgå att IP-huvudets fältstorlek också ökar. Men att förenkla 
IP-huvudet genom att ta bort funktioner som inte används i IPv4 och ge IP-huvudet en fast längd 
så minskar det ”overhead” som finns (Govanius, 2000). En funktion som har tagits bort är att det 
inte utförs någon beräkning av checksummor (Lundqvist, 2001). 
 
Garanti på transportkvalité: Med IPv6 gör det möjligt att garantera användarna en viss 
transportkvalité med avseende på fördröjningar. (Ericsson Telecom & Telia, 1998) 
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Bättre stöd för förbättringar och valfrihet: IP-paketens flexibilitet ökar och på så vis minskar 
dess ”overhead”. (Govanius, 2000) 
 
Reservera länkkapacitet: Genom att använda funktioner för att reservera länkkapacitet finns det 
större möjligheter för att stödja realtidsgarantier. (Govanius, 2000) 
 
Kryptering och autentisering: För att öka säkerheten på Internet ger IPv6 större möjligheter för 
kryptering och autentisering. (Kihl, 2006) 
 
Eftersom IPv4 redan finns installerat på de flesta datasystem idag måste de två olika versionerna 
kunna samexistera därför är IPv6 bakåtkompatibelt och vid en övergång till IPv6 kan alla datorer 
på Internet få en fast IP-adress (Nyqvist, 2004). IPv6 används idag för det mesta i en del mobila 
applikationer och i en del privata nätverk men även en liten procent använder IPv6 på Internet. 
Det spekuleras i att IPv4 kommer att stödjas fram till 2025 för att hinna åtgärda de buggar och 
systemfel som kommer att upptäckas i det nya protokollet. (http://sv.wikipedia.org/wiki/) 
 
I IPv6 är IP-huvudet 40 byte alltså 20 byte större än IPv4 och adressutrymmet är på 128 bitar mot 
IPv4:s 32 bitar (Gulliksson & Lindström, 2004). 
 

Data TCP/UDP huvud IP-huvud

Version Prio Flödes etikett
Nyttolast längd Nästa huvud Max antal hopp

Sändarens IP-adess
Mottagarens IP-address  

 
Figur 13: De olika delarna i ett IPv6 huvud 

 
Version: Precis som i IP-huvudet i IPv4 så anges det här vilken version av IP-protokollet som 
används. (Ericsson Telecom & Telia, 1998) 
 
Prio: Här anges det vilken prioritering som IP-paket har. Kan jämföras med TOS hos IPv4. 
(Ericsson Telecom & Telia, 1998) 
 
Flödes etikett: Flödes etikett har till uppgift att stödja realtidstjänster genom att identifiera IP-
paket som tillhör samma flöde. (Ericsson Telecom & Telia, 1998) 
 
Nyttolast längd: Här anges nyttolastens längd. (Ericsson Telecom & Telia, 1998) 
 
Nästa huvud: Identifierar nästkommande IP-huvud. (Ericsson Telecom & Telia, 1998) 
 
Max antal hopp: Max antal hopp räknas ned med ett för varje router IP-paketet passerar. Kan 
jämföras med IPv4 Tid Att Leva. (Ericsson Telecom & Telia, 1998) 
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Sändarens IP-adress: Här visas sändarens IP-adress, som är 128 bitar till skillnad mot IPv4 32 
bitar adress längd, för att visa för mottagaren varifrån paketet kommer. (Ericsson Telecom & 
Telia, 1998) 
 
Mottagarens IP-adress: Här finns mottagarens IP-adress som visar paketets slutdestination. 
(Ericsson Telecom & Telia, 1998) 
 
En IP-adress i IPv6 består av 128 bitar och skrivs normalt som åtta grupper om fyra tecken och 
därefter återföljs adressen med ett snedstreck och längden på prefixet. En IPv6 adress kan se ut 
som följande: 2001:0db8:85a3:08d3:1323:8a2w:0321:5677/64. Om en teckengrupp består av 
enbart nollor kan dessa förkortas. Så till exempel 2001:0000:85a3:08d3:1323:8a2w:0321:5677/64 
förkortas som 2001::85a3:08d3:1323:8a2w:0321:5677/64. Detta gäller även om det skulle vara 
två  0000-grupper som ligger i rad. (http://sv.wikipedia.org/wiki/) 
 
IP men även UDP och RTP protokollen använder sig av ”best effort” dataöverföring. Det innebär 
att paketen skickas så snabbt som möjligt och att protokollet bryr sig inte om ett IP-paket 
försvinner, går sönder eller anländer i fel ordning. Det sänds heller inte någon information till 
sändaren om mottagaren har mottagit paket eller inte, så om ett paket försvinner vet inte sändaren 
om det och kan därför inte sända om det borttappade paketet. Vissa tjänster kräver omsändning 
och felhantering när det gäller överföring av data så därför behövs det andra protokoll som till 
exempel TCP som hjälper IP med att hanterar detta. (Comer, 2000) 
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3.7 TCP-protokoll 
Ett av de viktigaste protokollen som används på transportnivån är beskrivet i RFC 793 och heter 
TCP. Till skillnad mot de andra protokollen UDP och RTP så är TCP förbindelseorienterat, det 
vill säga att TCP upprättar en logisk förbindelse mellan de båda datorerna som ska kommunicera. 
Eftersom TCP använder sig av IP som är förbindelselöst protokoll går datapaketen ingen bestämd 
väg för att levereras till tillämpningarna i de övre lagren. Protokollet har till uppgift att förse en 
applikation med tillförlitlig datatransport från sändare till mottagare en så kallad ”end-to-end” 
tjänst. TCP har en förmåga att fördela paketstorleken genom att den har två skarpa toppar. Den 
första är för den maximala längden på ett paket som nätverket tillåter och den andra för den 
kortast möjliga paketlängden. (Gulliksson & Lindström, 2004) TCP kompletterar IP-protokollets 
förbindelsefria, best-effort paketförmedling (Kihl, 2006). 
 
TCP ansvarar för följande fyra funktioner: 

 
Administration av förbindelser: TCP ansvarar för att en logisk förbindelse upprättas mellan de 
datorer som ska kommunicera och när kommunikationen är över avslutas den. Här meddelar även 
de inblandade datorerna varandras maximala segmentstorlek. För att koppla upp en TCP 
förbindelse använder sig datorerna en handskakning i tre steg. (Nyqvist, 2004) 
 

Starta TCP, jag accepterar segment upp till 1460 bytes

OK, men jag accepterar bara segment upp till 1024 bytes

OK, då startar vi! Max segmentstorlek = 1024 bytes

 
 

Figur 14: Trestegs handskakning för att öppna en TCP-förbindelse 
 

Segmentering av data: Data som ska skickas styckas upp i lämpligt stora paket (segment) av 
sändarens TCP-programvara för att i sin tur sättas ihop av mottagarens TCP-programvara. 
(Nyqvist, 2004) 
 
Omsändning av borttappade segment: TCP måste klara av att data förloras, dupliceras, skadas 
eller levereras i fel ordning. Om något av detta inträffar ordnar TCP-protokollet i sändaren och 
mottagarens dator att de sänds igen. (Nyqvist, 2004) 
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Flödeskontroll: Genom två olika funktioner kan dataflödet regleras så att nätverket och 
mottagande dator inte överbelastas och nätverket kan utnyttjas optimalt. (Nyqvist, 2004) 
 
För att TCP ska kunna uträtta sina uppgifter behövs det viss information i varje segment. TCP i 
sändarens dator skapar ett TCP-huvud på normalt 20 byte. 
 

Data TCP-huvud IP-huvud

Sändarens port Mottagarens port
Sekvensnummer

Bekräftelsenummer
Längd och styrbitar Fönster

Kontrollsumma  
 

Figur 15: De olika delarna i ett TCP-huvud 
 
Sändaren och mottagarens port: Här finns information om vilken port som används för att 
identifiera förbindelsen hos sändaren och mottagaren och visa vilken tillämpning man vill sätta 
upp en förbindelse till, det vill säga vilka program som ska användas på de högre lagren. (Comer, 
2000) I kommunikation mellan två datorer sker utbyte av data med hjälp av varsin IP-adress men 
det måste även ges en adress till den tillämpning som man använder sig av och det är den 
adressen som är portnumret (Lundqvist, 2001). 
 
Sekvensnummer: För att numrera segmenten används detta fält av sändaren. Informationen 
används av mottagaren för att kontrollera och upptäcka segment som har förlorats eller kommit i 
fel ordning. (Nyqvist, 2004) 
 
Bekräftelsenummer: Detta fält används av sändaren för att bekräfta att informationen har 
mottagits. Det visar sekvensnumret på nästa byte som förväntas av sändaren. (Comer, 2000) 
 
Längd och styrbitar: I detta fält anges TCP-huvudets längd. Längden kan variera beroende på 
valfria funktioner. För att kontrollera signaleringen för uppkoppling och nedkoppling av en TCP-
förbindelse används styrbitar. (Nyqvist, 2004) 
 
Fönster: Detta fält används för flödeskontroll och innehåller hur mycket data som får accepteras 
varje gång ett segment sänds. (Comer, 2000) 
 
Kontrollsumma: Här finns en kontrollsumma på TCP-huvudet som kontrolleras av mottagaren 
för att upptäcka eventuella överföringsfel. (Nyqvist, 2004) 
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3.7.1 Omsändning av segment 
Omsändning av segment som har tappats bort är en av de viktigaste uppgifterna som hanteras av 
TCP-protokollet. Det fungerar så att segmenten numreras i ordningsföljd och mottagaren 
kvitterar de mottagna segmenten. Genom att TCP-protokollet kan sända flera segment i en följd 
behöver inte sändaren vänta på att föregående segment ska kvitteras och vartefter ett segment 
sänds iväg startar även sändaren en tidsövervakning. Tidsövervakningen ska kontrollera att svar 
kommer från mottagaren inom en viss tid. Om till exempel ett segment försvinner kommer det 
inte att kvitteras och det är upp till sändaren att upptäcka . När ett segment försvinner kommer de 
efterföljande segmenten fram till mottagaren som i sin tur startar en tidsövervakning. Eftersom 
segment färdas på olika vägar genom nätverkets routrar gör att paketordningen kan kastas om. 
Detta gör att mottagaren väntar en stund innan den begär omsändning av borttappade segment. 
Från början var TCP tvungen att sända om alla segment även om det bara saknades ett men 
numera kan TCP hantera selektiv omsändning, det vill säga att det går att endast sända om de 
eller det segment som saknas. (Nyqvist, 2004) 
 

Data Sekvensnr. 1
Kvittensnr. 3

Data Sekvensnr. 2
Kvittensnr. 3

Sekvensnr. 4
Kvittensnr. 2 Data

Paket nr 3 försvinner

Data Sekvensnr. 4
Kvittensnr. 4

Sekvensnr. 5
Kvittensnr. 2 Data

Dator B senaste mottagna paketData Sekvensnr. 3
Kvittensnr. 5

Dator A sänder om paket nr 3

A B

 
 

Figur 16: Omsändning av paket 
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3.7.2 Flödeskontroll 
En annan viktig uppgift som TCP-protokollet har är flödeskontroll. Här måste TCP ta hänsyn till 
följande: 
 

• Mottagarens kapacitet 
 

• Nätets kapacitet 
 

• Utnyttjande av nätet 
 
Förbindelsens totala kapacitet kan ibland begränsas av att den ena datorn i kommunikationen inte 
är tillräcklig snabb. För att hantera detta problem talar den ena datorn om för den andra hur 
mycket ledig plats det finns i sin buffert. TCP använder sig av fältet fönster i sitt TCP-huvud för 
att ange den informationen. Här anges det hur mycket lediga byte som finns tillgängligt i 
bufferten vid varje tillfälle och genom denna funktion regleras överföringskapaciteten mellan 
datorerna. Även nätverkets kapacitet kan variera för en förbindelse och för att hantera detta 
använder sig flödeskontrollen av en funktion som gör så att paket som överstiger nätets kapacitet 
kastas bort. Som exempel kan en router ha en ledning på 3 Mbit/s och kan bara överföra så 
mycket till en annan router. Om trafiken på ledningen kortvarigt överstiger detta kan routern 
buffra, det vill säga lagra paketen och se om trafiken avtar. Om trafiken så småningom minskar 
sänds paketen iväg till de andra routrarna. Men däremot om lasten överstiger 3 Mbit/s under en 
längre tid kommer bufferten att fyllas upp och så småningom bli full och routern blir tvungen att 
kasta bort de paket som inte får plats. (Comer, 2000) 
 
När det gäller utnyttjande av nätet kan flödeskontrollen bestämma hur ofta segment sänds ner till 
IP-protokollet. Det fungerar så att TCP börjar sända långsamt för att sedan öka 
överföringshastigheten till det uppstår en ”time out” vilket betyder att en router har kastat bort ett 
paket på vägen. TCP antar då att Internet är överbelastat och sänker överföringshastigheten. 
Sändningen börjar sedan om med att öka till halva förra maxkapaciteten för att sedan successivt 
öka hastigheten tills en ny time out upptäcks och proceduren upprepas tills all data är överfört. På 
detta sätt kan TCP utnyttja Internet maximalt. (Nyqvist, 2004) 
 
kbit/s

Tid

Mottagarens kapacitet

Internets kapacitet
för denna förbindelse

Time out

paketsändningar  
 

Figur 17: Flödesreglering beroende på Internets kapacitet 
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3.7.3 TCP och IP-telefoni  
Att använda TCP-protokollet med dess flödeskontroll och felhantering skapar ett robust och 
feltolerant nätverk vilken måste vara perfekt för just IP-telefoni. Men tjänster som till exempel 
transport för IP-telefoni vill inte använda de funktioner som TCP erbjuder. Anledningen till det 
beror på att ett samtal som sker utspelar sig i realtid och därför finns det ingen tid för att sända 
om paket som har gått förlorade. Istället accepteras det att ”codecs” och ”jitter bufferts” tar hand 
om problemen så gott det går. Om det skulle bli så att andelen borttappade paket blir för stort och 
samtalskvalitén för dålig så är det enklast att åtgärda det genom att lägga på luren och bryta 
förbindelsen. För att undvika att använda TCP-protokollets funktioner har det utvecklats ett annat 
transportprotokoll UDP för realtids tjänster som IP-telefoni. (Morreale & Terplan, 2001) 
 

3.8 UDP-protokoll 
UDP som beskrivs i RFC 768 använder sig också av IP, precis som TCP, för att leverera paket till 
tillämpningar i de övre lagren men har varken någon flödeskontroll eller funktion för omsändning 
av paket. Till skillnad mot TCP som sänder segment så är det upp till applikationen att dela upp 
informationen i lämpliga delar så kallade datagram. (Comer, 2000)  
UDP är också ett förbindelselöst protokoll precis som IP, det vill säga att sändaren skickar över 
information till mottagaren utan att först meddela mottagaren om detta och använder sig av ”best 
effort” överföring av data (Kihl, 2006). 
 
UDP är mycket snabbare när det gäller transport av data än TCP. Detta beror till största delen på 
att UDP inte behöver upprätta någon anslutning innan data sänds. Men det beror även på är att 
det har mindre ”over head” än TCP och att UDP inte har någon flödeskontroll och felhantering 
som försenar leveransen av data. (Lundqvist, 2001) Men eftersom UDP bygger på snabb 
dataöverföring så leder det till mindre önskvärda egenskaper inom säkerheten som till exempel 
att paket kan komma i oordning till mottagaren men kan även tappas bort på vägen. Ett annat 
problem med UDP är att många brandväggar stänger ute UDP-trafik.  
UDP tar inte heller någon hänsyn till trafikstockning på Internet som TCP och detta leder till att 
UDP ställer till problem för TCP. När TCP sänker sin sändning pga. trafikstockning på nätet så 
ser UDP sin chans att öka sin andel sändningar. (Gulliksson & Lindström, 2004) 
 
Genom strömning

UDP belastning

1

0,5

Totalt

TCP

UDP

 
 

Figur 18: UDP tar ingen hänsyn till trafikstockning på Internet som TCP gör 
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UDP används när det handlar om: 
 

• Enkelhet 
 
• Tillämpningen tillåter inte flödeskontroll 

 
• Tillämpningen tillåter inte omsändning av paket 

 
Ibland så vill en tillämpning eller tjänst överföra väldigt lite information och om man skulle sätta 
upp en TCP förbindelse skulle Internet belastas i onödan. För att inte belasta nätet så är UDP till 
skillnad mot TCP ett förbindelselöst protokoll. Det är inte alltid som en tillämpning vill ha en 
flödeskontroll utan vill ibland själv kunna kontrollera hur fort man sänder. Med TCP så börjar 
sändningen med ganska låg överföringshastighet för att sedan successivt öka och med 
tillämpningar som är baserade på strömning av information skulle tillämpningen fungera dåligt 
om det använde TCP. Vissa tillämpningar som man använder utspelar sig i realtid som till 
exempel telefoni och här finns det inget utrymme för att paket som har försvunnit ska sändas om. 
(Nyqvist, 2004) 
 
När en applikation överlämnar data till UDP läggs det till endast ett kort UDP-huvud på 8 byte 
men genom att varje UDP-huvud innehåller sändarens och mottagarens port så kan datagrammet 
hitta fram ordentligt (Kihl, 2006).  
 

Data UDP-huvud IP-huvud

Sändarens port Mottagarens port
Längd Kontrollsumma

 
 

Figur 19: De olika delarna i ett UDP-huvud 
 
Sändaren och mottagarens port: Används precis likadant som i TCP-huvudet. Fältet har 
information om vilken port som används för att identifiera förbindelsen hos sändaren och 
mottagaren och visar vilken tillämpning man vill sätta upp en förbindelse till, det vill säga vilka 
program som ska användas på de högre lagren. (Comer, 2000) 
 
Längd: Detta fält visar längden på UDP-datagrammet inkluderat UDP-huvud och data. (Comer, 
2000) 
 
Kontrollsumma: UDP använder samma checksumma som IP använder för att kontrollera att det 
inte har uppstått några överföringsfel som har ändrat på informationen i UDP-huvudet. (Nyqvist, 
2004) 
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UDP används av de flesta system för ljud och bild eftersom det är här viktigare att prestanda är 
hög än att det finns en möjlighet till att det uppstår vissa paketförluster (Morreale & Terplan, 
2001). 
 
UDP används av ett annat transportprotokoll, RTP, för att försöka upprätthålla ”quality of 
service” så gott det går för tjänster som till exempel IP-telefoni. 
  

3.9 RTP-protokoll  
Alla system för IP-telefoni använder sig av RTP-protokollet eftersom det är ganska likt TCP-
protokollet förutom att RTP inte sänder om paket som har gått sönder eller försvunnit. Detta gör 
att RTP passar till alla typer av applikationer som kräver realtids trafik. (Goralski & Kolon, 2000) 
RTP beskrivs i RFC 1889 och är ett minimalt transportprotokoll som ligger ovanpå UDP och IP. 
För att hantera realtidsdata innehåller protokollet bufferthantering hos både sändare och 
mottagare. RTP använder sig av en dataström per media och med detta innebär att ljud och video 
går i varsin ström vid överföringen som i sin tur synkroniseras efter buffringen hos mottagaren. 
(Gulliksson & Lindström, 2004)  
 
RTP är designat för att tillhandahålla realtids trafik som måste sändas och erhållas på kort tid. 
Två exempel på realtids trafik är samtal mellan två personer (IP-telefoni) och uppspelning av 
videosekvenser samtidigt som de mottas (video-streaming). (Black, 2000) 
Ett RTP-paket har ett huvud på minst 12 byte. RTP-huvudet kan komprimeras med hjälp av 
routers. Men eftersom komprimeringen inte än är standard så förutsätts det att det används en 
router från CISCO i var ända. (Gulliksson & Lindström, 2004) 
 

Data RTP huvud IP-huvud

Version Nyttolast typ Sekvensnummer
Tidsmarkering

Synkroniseringskälla
 

 
Figur 20: De olika delarna i ett RTP-huvud 

 
Version: Här anges det vilken version av RTP som används. (Goralski & Kolon, 2000) 
 
Nyttolast typ: För att mottagaren ska kunna använda samma regler för uppackning av paket som 
användes vid komprimering anges det här vilken typ av media (audio eller video) som finns i 
RTP-paketet. (Goralski & Kolon, 2000) 
 
Sekvensnummer: Här anges det vilket sekvensnummer som RTP-paketet har. Sekvensnumret 
ges i en stigande ordning vartefter paketen skicka ut på nätet.  
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Eftersom det genom ett paketförmedlat nätverk skickas paket ut på olika vägar genom nätet så 
finns det möjlighet till att de anländer i fel ordning.  
Men med hjälp av sekvensnumret låter det mottagaren ordna paketen i rätt ordning och skulle det 
vara något paket som fattas så ber inte RTP om en ny sändning eftersom det är realtid men kan 
ändå förberedda sig på att det blir ett uppehåll i samtalet. (Goralski & Kolon, 2000) 
 
Tidsmarkering: När det skickas paket över nätet så tar en del paket snabbare vägar än de andra. 
Detta leder till att det kan komma fram flera paket samtidigt i klumpar och följs åt av enskilda 
paket. Detta fenomen kallas för ”jitter”. (Goralski & Kolon, 2000) För att lösa detta problem 
finns det en funktion i RTP som tar hand om detta. Funktionen heter jitter bufferts och använder 
sig av fältet tidsmarkering och synkroniseringsfältet för att se när ett paket skickades. (Gulliksson 
& Lindström, 2004)  
 
Synkroniseringskälla: Här skickas det med en identifikation på synkroniseringskällan. För att 
räkna ut när ett paket skickades används synkroniseringskällan tillsammans med protokollet Real 
Time Control Protocol (RTCP). (Gulliksson & Lindström, 2004) 
 
RTP-protokollet tar hjälp av två underliggande protokoll, Resource Reservation Protocol (RSVP) 
och RTCP, för att lyckas med att upprätthålla ”quality of service”. 
 

3.9.1 RSVP 
RSVP är ett protokoll som används för att upprätthålla ”quality of service” och finns definierat i 
RFC 2205. Det är ett förbindelselöst protokoll som används för att skicka kontrollinformation så 
att en viss resursreservation kan göras. Resurser kan vara till exempel buffertstorlekar och 
bithastighete.r (Gulliksson & Lindström, 2004) Det är varken något transportprotokoll som TCP 
eller UDP och inte heller något routingprotokoll som IP men jobbar som en förening med IP-
protokollet och installeras i de routrar som routingprotokollet arbetar i (www.cisco.com). 
Reservationer av resurser kan bara göras för trafik i en riktning, det vill säga från sändare till 
mottagare (Gulliksson & Lindström, 2004). 
  
En del applikationer kräver felfria leveranser av data och tiden det tar att leverera spelar inte 
någon större roll medan IP-telefoni och andra nyare applikationer kräver i stort sätt motsatta krav. 
Data vid till exempel ett IP-telefoni samtal måste levereras tidsmässigt rätt eftersom det är i 
realtid men det gör inte lika mycket om det inte är helt felfritt. Därför är RTCP avsett till att förse 
IP-nätverk med förmågan att stödja olika prestations krav av olika typer av applikationer. 
(www.cisco.com) RSVP är även till för att garantera prestanda genom att reservera nödvändiga 
resurser för varje enhet som ingår i dataflödet sådana enheter som IP-telefoni och 
videoöverföring. IP-protokollet som är förbindelsefritt protokoll sätter inte upp några vägar i 
förväg som paketen ska färdas på medan RSVP är designat för att upprätta och garantera 
bandbredden för dessa vägar. RSVP tillhandahåller inte några egna routeroperationer så istället 
utnyttjar det IPv4 eller IPv6 som transport mekanism. (Black, 2000) 
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En RSVP process kan delas in i följande fem steg: 
 

1. Den sändande applikationen berättar för sitt RSVP-protokoll om vilken trafik som ska 
sändas innehållande en beskrivning av vilken dataflödeskaraktär det handlar om och en 
beskrivning av de krav som krävs av dataflödet. (Goralski & Kolon, 2000) 

 
2. Ett RSVP konfigurationsmeddelande, ett så kallat Path-meddelande innehållande dessa 

ovanstående två beskrivningar, skickas framåt till den mottagande routern som läser 
information och modifierar det genom att till exempel lägga till adressen till närmast 
föregående router. Som i sin tur skickar meddelandet vidare efter det har kontrollerat att 
kraven går att uppfylla. (Goralski & Kolon, 2000) 

 
3. När meddelandet tillslut har nått det mottagande RSVP skickas det en vägbeskrivning till 

den mottagande applikationen. Som i sin tur kan använda den som ett val av rimliga vägar 
som kan tänkas användas. När applikationen har bestämt sina vägval skickas det som en 
förfrågan som ett Resv-meddelande tillbaka till sitt RSVP. (Goralski & Kolon, 2000) 

 
4. RSVP skickar sedan Resv-meddelandet tillbaka längs vägen till sändaren och varje router 

längs vägen vidarebefordrar meddelandet och reserverar de begärda resurserna. (Goralski 
& Kolon, 2000) 

 
5. När sändarens RSVP får meddelandet informeras applikationen om den existerande vägen 

som är öppen att använda och sändningen påbörjas. (Goralski & Kolon, 2000) 
 
För att göra en reservation kommunicerar RSVP med två lokala funktioner, admission control 
och policy control. Admission control kontrollerar om transportvägen har tillräckligt med 
tillgängliga resurser för att stödja den gällande reservationen. Medan policy control kontrollerar 
om användaren har en administrativ tillåtelse för att göra reservationen. Om någon av 
funktionerna underkänner reservationen skickas det ett felmeddelande tillbaka till applikationen 
som får göra om sin förfrågan. Om istället båda funktionerna är godkända reserveras vägen. 
(www.isi.edu) 
 
Varje RSVP-meddelande har ett RSVP-huvud med viktig information. 
 

Data RSVP huvud IP-huvud

Version Meddelandetyp Kontrollsumma
Sänd TAL Längd

 
 
Figur 21: De olika delarna i ett RSVP-huvud 
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Version: Här anges det vilken protokoll version som används. (Black, 2000) 
 
Meddelande typ: Tilldelas en siffra för vilket meddelande som gäller: 1 = Path, 2 = Resv, 3 = 
PathErr, 4 ResvErr, 5 = PathTear, 6 = ResvTear, 7 = ResvConf.  
Ett Path-meddelande innehåller vilka krav som ställs av dataflödet och skickas till de olika 
routrarna i nätet. Resv-meddelande innehåller en begäran om resurser och skickas från 
mottagaren till sändaren. PathErr-meddelande skickas till sändaren och innehåller felmeddelande 
från den aktuella routern.  
ResvErr-meddelande skickas till mottagaren och innehåller ett felmeddelande som till exempel 
förnekelse av administrativ tillåtelse att göra reservationen. PathTear-meddelande skickas längs 
samma väg som ett Path.meddelande och begär att radera vägarna. ResvTear-meddelande skickas 
från en mottagare för att radera reservationer som har gjorts och ResvConf-meddelande skickas 
för att kvittera reservationen (Black, 2000). 
 
Kontrollsumma: Fältet kontrollsumma används likadant som i de andra Internet protokollen. 
(Black, 2000) 
 
Sänd TAL: IP-protokollets värde för Tid Att Leva som paketet var sänt med anges här. (Black, 
2000) 
 
Längd: Här anges den totala längden på RSVP-paketet. (Black, 2000) 
 
En reservation varar inte för evigt så de måste förnyas regelbundet av signalmeddelanden från 
RSVP annars kopplar routern ner. Man säger att routern har ett ”soft state” som håller reda på 
reservationen. Ett ”soft state” innebär att routern har en tidsbegränsning så att den inte ska hålla 
på reserverade resurser i onödan. Routern kan använda sitt ”soft state” när det handlar om att 
sändaren har hittat en bättre väg till mottagaren eller att sändningen har kraschat. 
Det är mottagaren som bestämmer vilken ”quality of service” som är tillräcklig och dessutom kan 
mottagaren specificera ett filter för trafiken som talar om att mottagaren bara är intresserad av en 
viss data. (Gulliksson & Lindström, 2004) 
 
Efter att en reservation har gjorts med hjälp RSVP och trafiken är sänd mellan två datorer med 
hjälp av UDP eller RTP så är nästa protokoll som används RTCP. 
 

3.9.2 RTCP 
Till RTP tillhör styrprotokollet RTCP och finns beskrivet i RFC 3550. RTCP har som uppgift att 
rapportera för ökad ”quality of service” genom att mäta förbindelsen, övervaka förbindelsen och 
hjälpa till med hanteringen av underhållsinformation från både sändare och mottagare. Exempel 
på information som kommer från sändare kan vara när ett paket skickades. Den information är 
bra när två dataströmmar ska synkroniseras till en eftersom en RTP-ström bara innehåller 
tidsmarkeringar som är lokala för just den dataströmmen. (Gulliksson & Lindström, 2004)  
 
Annan information som RTCP meddelar om är kvalitén som är förutsatt att förbindelsen ska ha 
och vilken kvalité förbindelsen egentligen har (Black, 2000). Ett exempel på sådan information 
som kommer från mottagaren kan vara hur många paket som är tappade och det ”jitter” som har 
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uppstått. En applikation kan använda informationen för att öka ”quality of service” genom att till 
exempel begränsa överföringsflödet eller att använda sig av en lägre komprimering av IP-paket 
med tal. Men hur själva applikationen använder sig av information är inte definierat i RTCP. 
(Gulliksson & Lindström, 2004) RTCP transporterar inga data i sig själv utan sänder 
kontinuerligt kontrollpaket till de inblandade parterna i förbindelsen (Black, 2000). 
 
Dessa paket kan delas in i olika paket typer: 
 
Paket typ nummer Paket typ Syfte 
200 Sändare rapport Sändarens rapporterar och 

erhåller överföring och 
mottagningsstatistik. 

201 Mottagande rapport Mottagaren erhåller statistik. 
202 Källbeskrivning Visar en källa som beskriver 

mer information om ett 
paket. 

203 Avsluta Visar att det är slut på 
sessionen och att sista 
paketet har sänts. 

204 Applikationsspecifikation Visar den specifika 
applikationens funktioner. 

 
Tabell 3: RTCP protokollets olika paket typer 

  
Varje RTCP-paket har precis som de andra protokollen ett huvud med viktig information. 
 

Data RTCP-huvud IP-huvud

Version Utfyllnads bitar MB Paket typ
Längd  

 
Figur 22: De olika delarna i ett RTCP-huvud 

 
Version: Anger vilken RTCP version som används. (Black, 2000) 
 
Utfyllnads bitar: Här anges det om det ingår några utfyllnads bitar (padding) i paketet. Padding 
används för vissa krypteringsalgoritmer som kan ha använts men det är inte så vanligt att det här 
fältet används. (Black, 2000) 
 
Mottagna Block: Här anges det hur många mottagna block som finns i paketet. (Black, 2000) 
 
Paket typ: Här visas det vilken paket typ som paketet innehåller (se tabell 3). (Black, 2000) 
 
Längd: Längden på hela paket, inkluderat huvud och padding (Black, 2000) 
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3.10 Problem som hanteras för att uppnå ”quality of service” 
Eftersom IP-telefoni är realtids kommunikation så går det inte att använda TCP-protokollet med 
dess tillförlitliga transport. Därför uppstår det en del problem gällande ”quality service” av IP-
telefoni. Men de flesta av dessa problem finns det lösningar på. 
 

3.10.1 Jitter 
Jitter är en benämning på överföringsfördröjning eller variationsfördröjningar och kan definieras 
som följande: Fördröjningsvariationen är variationen över tiden av den fördröjning som ett 
nätverk adderar till den sända informationen. Jitter uppstår när IP-paket står i interna köer till 
routrar och kan nå tider som handlar om sekunder Detta är ett kritiskt problem som måste lösas 
för nätverk som stödjer tidsberoende applikationer. (Gulliksson & Lindström, 2004) Om ett 
nätverk fördröjer information med exakt samma tid så vänjer man sig och tillslut accepterar man 
det. Men när det uppstår variationer i fördröjningen kan det inte accepteras och måste lösas innan 
informationen presenteras för användaren. (Nyqvist, 2004)  
 
Effekterna av jitter kan inte accepteras vid ett telefonsamtal och därför finns det ett sätt att 
hantera detta som kallas för jitter bufferts. Jitter bufferts är ett minnesutrymme som används för 
att lagra datapaket som anländer med olika fördröjningsvariationer. (Goralski & Kolon, 2000) 
För att förhindra fördröjningsvariationer lagras data först i en buffert för att sedan skickas ut ur 
bufferten med jämna tidsintervall (Gulliksson & Lindström, 2004). 
  

Paket 1: 100ms försenat

Paket 2: 90ms försenat

Buffert för 20ms

Buffert för 30ms

Jitter buffert

Alla talbitar spelas upp med
120ms fördröjning

 
 

Figur 23: Jitter bufferts 
 

3.10.2 Paketförluster 
Nätverk som använder sig av IP är förbindelselösa vilket innebär ”best effort” överföring och att 
routrar kastar bort paket med fel. Eftersom IP är designat som ett dataprotokoll har det hjälp av 
TCP protokollet på det övre lagret med felhantering och återsändning av tappade paket. TCP 
kanske verkar som ett naturligt val för IP-telefoni huvudsakligen för att det är förbindelse 
orienterat precis som tal är. Men som sagt eftersom tal är i realtid kan det inte återsändas. Men 
genom att dela upp IP-paketen i mycket små längder och med hjälp av ”codecs” så blir 
paketförlusten aldrig högre än 10 % i ett normalt IP-telefonsamtal. (Goralski & Kolon, 2000) 
 
Visst uppstår det vissa luckor i samtalet med förlorade paket men det går enkelt att ordna genom 
att fråga, kan du upprepa det du sa?  
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RTP-protokollet är ganska likt TCP men med den största skillnaden att RTP inte ber om en 
återsändning av försvunna paket men däremot kan RTP förberedda tillämpningen som används 
att det kommer bli ett glapp i samtalet. (Goralski & Kolon, 2000) 
 

3.10.3 Röstkomprimering 
För att minska på användningen av bandbredden komprimeras talet samtidigt som det 
digitaliseras med hjälp av olika komprimeringsvarianter och standarder. Det är egentligen inte 
själva talet som komprimeras utan det är varje ord som sägs. I ett samtal på PSTN är talet på 64 
kb/s men med hjälp av en codec kan det minska till 8 kb/s utan att tappa märkbar röstkvalité 
vilket innebär i praktiken att det får plats åtta samtal på samma linje som en PSTN linje får plats 
med ett. (Goralski & Kolon, 2000) De standarder som används för IP-telefoni är bestämda av 
International Telecommunications Union (ITU) (Morreale & Terplan, 2001) och de vanligaste är: 
 

• G.723 kodar till 5,3 kb/s 
 

• G.729 kodar till 8 kb/s 
 

• G.728 kodar till 16 kb/s 
 

• G.711 kodar till 64 kb/s 
 
Codecs finns i tre olika typer. Den första är ”waveform” kodning som så noggrant som möjligt 
återskapar det digitala talet med tillhörande bakgrundsljud till det analoga 64 kb/s ljudet. Den 
andra typen är ”vocoding” som till skillnad mot waveform inte återskapar originalet och medför 
därför försämrad kvalité på ljudet och är ej accepterad i telefonisystem. Den viktigaste codecen 
som används vid IP-telefoni är av typen hybrid kodning, vilken kan komprimera en röst till 
mellan 4-16 kb/s. (Black, 2000) 
 

3.10.4 VAD och CNG 
I ett normalt telefonsamtal är det någon som pratar och en annan som lyssnar och det brukar vara 
cirka 25-50% tystnad. Det betyder att om man är uppkopplad hela tiden så går det åt full 
bandbredd per kanal vare sig man lyssnar eller pratar. Denna bandbredd som inte används när 
man är tyst är ett slöseri och går att använda till andra syften. Men med hjälp av Voice Activity 
Detection (VAD) finns det lösning på problemet. VAD fungerar på det sättet att det upptäcker 
ljudstyrkan på talet i decibel (dB) och bestämmer när den ska stoppa och starta överföringen av 
IP-paket, det vill säga när det är tyst i luren eller när det talas. För att VAD ska vara säker på att 
allt tal kommer fram så väntar den cirka 200ms innan den stoppar överföringen det kallas för 
”hangover”. Ett problem som VAD har är att skilja på tal som är i telefonen och tal som är i 
bakgrunden. Så om samtalet sker i ett rum med mycket ljud runt omkring så vet inte VAD när det 
är tyst eftersom bakgrundsljudet ligger och stör, detta fenomen kallas ”signal to noise threshold”. 
Ett annat problem är att VAD har svårt att veta när talet börjar igen. Därför är oftast början av en 
mening bortklippt men det är så lite så det märks inte hos den person som lyssnar. Det brukar 
kallas för ”front end speech clipping”. (Davidson & Peters, 2000) 
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Figur 24: En beskrivning hur VAD och CNG agerar 
 
När VAD går in och bryter förbindelsen blir det alldeles tyst i telefonen och man kan tro att den 
andra personen har lagt på eller att samtalet har brutits. Då kommer Comfort Noice Generation 
(CNG) och tar över. Funktionen sänder ett bakgrundsljud som ett brummande ljud på låg volym 
till lyssnaren så att denna tror att det är en fortsatt uppkopplad förbindelse mellan parterna. 
(Goralski & Kolon, 2000) 
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3.11 Standarder för IP-telefoni 
För att sköta signalering för IP-telefoni mellan det fasta telefonnätet PSTN och Internet är de två 
vanligaste standarderna som används H.323 och Session Initiation Protocol (SIP). 
Grundtanken med både H.323 och SIP är densamma nämligen att tillåta användare etablera 
multimedia kommunikation genom ljud, video eller data. Båda standarderna har även en annan 
utmärkande gemensam egenskap nämligen att båda två är så kallade ändpunkt till ändpunkt 
protokoll. Med det menas att intelligensen för överföringen och trafiken finns i ändpunkterna. 
(http://sartryck.idg.se) Vilken standard som är bäst att använda för IP-telefoni går inte att avgöra 
men den mest använda standarden just nu är H.323 medan SIP är på uppgång och har bland annat 
fått i uppgift att hantera framtida multimedia tjänster i 3G nätet (Nyqvist, 2004).  
 

3.11.1 H.323 
H.323 är en internationell standard för multimedia kommunikation över paketförmedlande 
nätverk och är en paraplystandard vilket betyder att det är en övergripande standard som refererar 
till flera andra standarder och protokoll. Den första versionen av H.323 standarden blev 
framtagen 1996 av sektionen för standardisering av telekommunikation (ITU-T). Den här 
versionen var främst framtagen för kommunikation i lokala nätverk och hade inte någon inbyggd 
funktion för ”quality of service”. När utvecklingen satte igång rejält för IP-telefoni sattes det nya 
krav som till exempel att upprätthålla kommunikation mellan PSTN och ett paketförmedlande 
nätverk. För att uppfylla dessa krav ledde det till att version 2 av H.323 definierades i januari 
1998. Standarden har sedan dess uppdaterats regelbundet. (http://www.techabulary.com)  
Den nyaste version är H.323 version 6 och definierades i juni 2006 av ITU-T 
(http://www.packetizer.com). 
 
H.323 standarden specificerar de komponenter, protokoll och procedurer som omfattar realtids 
telefoni (IP-telefoni), video och data överföring över paketförmedlande nätverk. H.323 är 
designat att fungera i huvudsak i IP-nätverk men kan även stödja andra paketförmedlande 
nätverk. (http://www.techabulary.com) 
Själva H.323 specifikationen är inte stor i sig själv utan hänvisar till en mängd andra standarder 
och protokoll som i sin tur hänvisar vidare till andra. De viktigaste protokollen i en H.323 
arkitektur för IP-telefoni är H.225 och H.245. Standarden H.323 har lånat idéer och tankar från 
både det traditionella PSTN men även från Internetprotokollen. (http://www.packetizer.com) 
 

Audio Video Kontroll Data
G.711
G.723
G.728
G.729

H.261
H.263

H.225
Terminal till
gatekeeper
signalering

H.225
Samtal

signalering H.245

T.120

RTP RTCP RTP RTCP
UDP TCP

IP  
 
Tabell 4: H323 protokollen 
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I ett H.323 standard system finns det fyra komponenter som samarbetar för att stödja ”quality of 
service” till ett paketförmedlande nätverk för multimedia kommunikation.  
 
Dessa komponenter är följande:  
 
Terminaler: En terminal är den enhet som erbjuder tvåvägs realtids kommunikation mellan två 
ändpunkter (användare). En terminal kan vara till exempel den vanliga telefonen i det fasta 
telefonnätet som är kopplad genom en ATA till bredbandet eller en PC med mjukvara, ljudkort, 
mikrofon och högtalare. (www.cisco.com) En H.323 terminal formar ändpunkten av ett IP-
telefoni samtal och dess primära funktion är samma för alla terminaler nämligen att de används 
vid den ände där talet packas upp eller packas in till IP-paket (Goralski & Kolon, 2000).  
En H.323 terminal kommunicerar med en annan H.323 terminal men kan även kommunicera med 
en gateway eller en Multi Point Control Unit (MCU) (Black, 2000). 
En terminal måste stödja i första hand överföring av ljud medan överföring av video och data är 
valfritt. Eftersom att en terminal måste stödja ljud så spelar den en nyckelroll inom IP-telefoni 
(www.iec.org). Alla H.323 terminaler måste ha en röstcodec för röstkomprimering, det minsta 
kravet är stöd av 64 k/bit även kallat G.711 standarden. Andra standarder som används är G.723, 
G728 och G.729. (Black, 2000) 
 
Gateway: En gateway är en komponent som fungerar som en översättare mellan olika nätverk 
där de anslutna enheterna inte alltid är H.323 terminaler. Ett exempel där det kan behöva en 
gateway är där ett paketbaserat IP-nätverk ska kommunicera med det fasta telenätet.  
En gateway för sin konversation med H.323 terminaler eller andra typer av terminaler som är 
kopplade till det aktuella nätverket. Om en terminal inte är en H.323 terminal översätts 
överföringens format till det aktuella formatet. Ett exempel kan vara röstsignaler komprimerade 
med G.729 översätts till en G.711 röstsignal. En gateway är en valfri komponent och behövs inte 
när det handlar om en kommunikation mellan två terminaler i ett H.323 nätverk. En gateway kan 
även fungera som en MCU. (Black, 2000) 
 
MCU: MCU är en komponent som stödjer så kallade multikonferenser. En multikonferens 
innebär att det är tre eller fler H.323 terminaler som kommunicerar med varandra samtidigt. Alla 
terminaler kontaktar varandra genom en MCU komponent. En MCU komponent består av två 
delar. Den första delen är en Multipoint Controller (MC) vars uppgift är att genom 
samtalskontroller få terminaler att bestämma sig för vilken typ av kommunikation som ska ske 
och hur den ska ske. Den andra delen är valfri och är Multipoint Processor (MP). MP används för 
att mixa eller att byta mellan olika typer av dataströmmar som kan vara till exempel ljud eller 
bild. MP utför dessa uppgifter under kontroll av MC. (Black, 2000) 
 
Gatekeeper: För att koppla upp och koppla ner ett samtal krävs det förutom någon form av 
signalering även en intelligent funktion som tar hand om andra viktiga åtgärder. Denna funktion 
brukar kallas gatekeeper. En gatekeeper är en dator som är ansluten någonstans i nätverket och 
fungerar som en spindel i nätet och är hjärnan i ett H.323 nätverk. Dess uppgifter är att hålla reda 
på alla samtal som pågår, bestämmer vem som får kommunicera med vem, vilka resurser 
samtalet ska få och dels hålla koll på hur länge ett visst samtal pågår. (Nyqvist, 2004) 
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En gatekeeper är också en valfri komponent i ett H.323 nätverk och dess funktioner är följande: 
 
Adressöversättning: Gatekeepern översätter telefonnummer eller e-post adresser till den IP-
adress som behövs för IP kommunikationen. Adressöversättningen utförs med hjälp av en tabell i 
gatekeepern. (Goralski & Kolon, 2000) 

 
Tillträdeskontroll: Genom verifiering får samtalet tillträde eller nekas beroende på vilka 
inställningar som finns i gatekeepern.  Denna verifiering kan baseras på autentesering, sändaren 
eller mottagarens IP-adress, tid på dygnet eller andra variabler som är kända hos gatekeepern. 
Genom denna kontroll spelar gatekeepern en säkerhetsroll i nätverket för IP-telefoni. (Goralski & 
Kolon, 2000) 
 
Bandbreddsförvaltning: Gatekeepern bestämmer hur mycket bandbredd som ska användas för 
ett samtal. Om det skulle finnas för lite bandbredd för ett samtal kan gatekeepern neka enheter 
tillträde tills det finns tillräckligt med bandbredd tillgängligt. Detta för att inte nätet ska 
överbelastas. (Goralski & Kolon, 2000) 

 
Zon hantering: En zon är definierat som en grupp av H.323 komponenter. Dessa komponenter 
kan vara terminaler, gateways och MCU:er. Alla dessa kontrolleras av en eller flera gatekeepers. 
Om två terminaler skulle ligga på två olika nätverk så är det mer än en gatekeeper inblandad men 
skulle det röra sig om kommunikation på samma nätverk så sköts kontroll ensamt av den aktuella 
gatekeepern. (Goralski & Kolon, 2000) 

 

H.323 Zon

TerminalerMCU

GatewayGatekeeper

IP router

Internet

 
 

Figur 25: En enkel H.323 zon 
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3.11.2 H.225  
H.225 är ett så kallat uppringningsprotokoll och sköter själva uppkopplingen mellan terminaler, 
gateways eller gatekeepers. Men hanterar även registreringen på nätverket och ser om det finns 
ledig kapacitet på nätverket så att ett telefonsamtal kan äga rum. (Nyqvist, 2004) Uppkopplingen 
sker genom att det skickas ett RAS-meddelande från en terminal till en gatekeeper, meddelandet 
skickas med UDP protokollet. RAS Står för Registrering Administration och Status och är det 
protokoll som är mellan två ändpunkter. 
Under en tillträdeskontroll kan en gatekeeper avgöra om ett RAS-meddelande i en H.323 zon kan 
skickas direkt mellan ändpunkterna. Detta kallas för direkt uppringningssignalering. Om det 
däremot är en gatekeeper som först måste ta hand om meddelandet och sedan skicka det vidare 
heter det via gatekeeper signalering. För att utbyta RAS-meddelande är det en speciell RAS-kanal 
som används. (www.iec.org) 
 
RAS-meddelandet används bland annat för följande: 
 
Gatekeeper upptäckt: Gatekeeper upptäckt processen används av H.323 ändpunkt för att 
bestämma vilken gatekeeper som ska registreras. (Black, 2000) 

 
Ändpunkt registrering: Denna process används av ändpunkterna för att ansluta sig till H.323 
zonen och informera gatekeepern om dess transport adresser. (www.iec.org) 

 
Ändpunkt lokalisering: Denna process omvandlar en transport adress till till exempel ett 
telefonnummer för ändpunkten. (www.iec.org) 
 
RAS-meddelande används också för att ändra bandbredd, sända statusmeddelande, 
tillträdeskontroll och koppla ifrån procedurer mellan ändpunkter och gatekeepers. 
(http://www.javvin.com) 
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Figur 26: Uppkoppling av ett IP-telefoni samtal med H.225 och RAS-meddelande 

 
1. För att registrera sig sänder T1 ett ARQ-meddelande på RAS-kanalen till gatekeepern och ber 
om en direkt uppringningssignalering.  
 
2. Gatekeepern sänder i sin tur en tillåtelse till T1 att använda sig av en direkt 
uppringningssignalering genom ett ACF-meddelande.  
 
3. T1 sänder ett H.225 SETUP-meddelande till T2.  
 
4. T2 svarar genom att sända ett H.225 CALL PROCEEDING-meddelande till T1.  
 
5. Nu måste T2 registrera sig, detta utförs genom att T2 skickar sitt ARQ-meddelande till 
gatekeepern.  
 
6. Gatekeepern bekräftar tillåtelsen genom att skicka tillbaka ett ACF-meddelande till T2.  
 
7. T2 ger signal om uppkopplingen till T1 genom ett H.225 ALERTING-meddelande.  
 
8.  T2 bekräftar att uppkopplingen är etablerad genom att sända ett H.225 CONNECT-
meddelande till T1. (www.iec.org) 
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3.11.3 H.245  
H.245 är ett kontroll signaleringsprotokoll i H.323 arkitekturen och utbyter meddelande över en 
H.245-kanal direkt mellan ändpunkterna. En H.245-kanal är logisk och är till skillnad från en 
mediekanal alltid öppen. (http://www.javvin.com) 
Ett H.245-meddelande används för att förhandla mellan parterna om transportkanalens 
egenskaper. Dessa egenskaper kan handla om valet av kodningsstandard och vilken 
överföringskapacitet som behövs. Gatekeepern läser dessa meddelanden och inför restriktioner på 
grund av belastningen i nätverket. (Nyqvist, 2005) 
Efter att en uppkoppling har skett med hjälp av H.225 tar H.245 protokollet över kontrollen. 
Protokollet används till för att upptäcka vilken media som används för att sedan etablera dess 
flöde innan ett telefonsamtal tar vid. Protokollet utför också uppgifter efter att ett samtal har 
upprättats. (http://www.javvin.com)  
 
Dessa uppgifter är bland annat följande: 
 
Ägarbeslut: Används för att bestämma vem som är ägare av samtalet och är användbart för att 
undvika konflikter under samtalskontrolls procedurer. (http://www.javvin.com) 
 
Egenskapsutbyte procedurer: Varje ändpunkt noterar den andres egenskaper för att ta emot och 
sända information. (http://www.javvin.com) 
 
Logisk kanal procedurer: Används för att öppna och stänga logiska kanaler. 
(http://www.javvin.com)  
 
Ändring av kapacitet kommandon: Vid användning av detta kommando kan den mottagande 
ändpunkten fråga om en ändring av kapaciteten av den sändande informationen. 
(http://www.javvin.com) 
 
Kontrollflödes kommandon: Används av mottagaren för att sätta en övre gräns på 
överföringshastigheten. (http://www.javvin.com) 
 
Slut på session kommandon: när detta kommando används stängs alla logiska kanaler och 
gatekeepern informeras om att samtalet är avslutat. (http://www.javvin.com) 
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Figur 27: H.245 kontrollerar signalflödet 
 
9. H.245-kontrollkanal är upprättad mellan T1 och T2 och T1 sänder ett H.245 
TerminalCapabilitySet-meddelande för att tala om sina egenskaper för T2.  
 
10. T2 skickar tillbaka ett meddelande för att bekräfta att det nu känner till T1 egenskaper.  
 
11. T2 sänder ett H.245 TerminalCapabilitySet-meddelande för att tala om sina egenskaper för 
T1.  
 
12. T1 bekräftar att den har tagit emot informationen om egenskaperna för T2.  
 
13. T1 öppnar en media kanal till T2 genom att sända ett H.245 OpenLogicalChannel- 
meddelande. I meddelandet finns också RTCP kanalens transport adress.  
 
14. T2 sänder ett meddelande som bekräftar att en logisk kanal ska upprättas med i meddelandet 
finns också den RTP transport adress som ska användas av T1 för sändningen av media men även 
den RTCP adress som T2 fick tidigare från T1. 
 
15. T2 öppnar en media kanal med T1 med ett OpenLogicalChannel-meddelande med i 
meddelandet finns också RTCP-protokollets transport adressen. (www.iec.org) 
 
16. T1 bekräftar etableringen av den logiska kanalen med i meddelandet finns också RTP 
adressen som ska användas av T2 för att sända media och även den RTCP adress som mottogs 
från T2 tidigare. Nu är en tvåvägs media ström kommunikation upprättad. (www.iec.org) 
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Efter att en kommunikationsväg är upprättad transporteras media strömmen med RTP och 
kontrolleras av styrprotokollet RTCP (www.iec.org). 
 

 

T1 T2

Gatekeeper

 

RTP Media Stream (17)

RTP och RTCP meddelande

RTP Media Stream (18)

RTCP Messenges (19)

RTCP Messenges (20)

 
Figur 28: Media överföring med RTP och flödeskontroll med RTCP 

 
17. T1 sänder RTP inkapslad media ström till T2.  
 
18. T2 sänder RTP inkapslad media ström till T1.  
 
19. T1 sänder kontrollmeddelande till T2 genom RTCP-protokollet.  
 
20. T2 sänder RTCP-meddelande till T1. (www.iec.org) 
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När ett IP-telefoni samtal är färdigt tar H.245 tillsammans med H.225 hand om nedkopplingen av 
terminalerna (www.iec.org). 
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DRQ (24)

DCF (25)
DCF (25)

RAS meddelande
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Figur 29: H.245 och H.225 tar hand om nedkopplingen mellan två terminaler 
 
21. T2 påbörjar nedkopplingen genom att sända ett H.245 EndSessionCommand-meddelande till 
T1. 
 
22. T1 kopplar ifrån samtalet och bekräftar nedkopplingen genom att sända ett H.245 
EndSessionCommand-meddelande till T2. 
 
23. T2 avslutar nedkopplingen genom att sända ett H.225 RELEASE COMPLETE- meddelande 
till T1. 
  
24. T1 och T2 skickar ett DRQ-meddelande för att tala om att de vill kopplas ifrån gatekeepern. 
 
25. Gatekeepern kopplar ifrån T1 och T2 och bekräftar nedkopplingen genom att sända ett DCF-
meddelande till terminalerna. (www.iec.org) 
 

60 



3.11.4 SIP 
Om det utformas en standard av ITU-T så brukar det oftast dyka upp en konkurrent från Internet 
Engineering Task Force (IETF) och så är även fallet i standarder för IP-telefoni.  
H.323 konkurrent heter SIP och togs fram 1999 och till skillnad mot H.323 så beskriver 
standarden bara uppkoppling, modifiering och nedkoppling av sessioner. En session kan vara ett 
telefonsamtal eller en videokonferens. All annan hantering som behövs sköts av till exempel RTP 
och Session Description Protocol (SDP) vars huvudsyfte är att överföra information om vilka 
media strömmar som kan användas. (Gulliksson & Lindström, 2004)  
 
Eftersom SIP protokollet har utvecklats av IETF som är standardiseringsorganet för utveckling av 
Internet så är SIP anpassat till Internets olika protokoll och integrerar därför väl med dessa 
(Nyqvist, 2004). SIP är ett signaleringsprotokoll som är enkelt och textbaserat precis som HTTP 
och SMTP som SIP har lånat sina idéer ifrån (www.radvision.com).  
SIP-meddelanden sänds som text mellan klient och server. Detta är till fördel när det ska felsökas 
i nätverken eftersom signalmeddelanden är lättare att läsa i textform. Nackdelen är att det blir 
väldigt mycket information som skickas fram och tillbaka genom nätverket. (Nyqvist, 2004) SIP 
är media och nätverksoberoende och kan användas för att skicka olika typer av media strömmar 
över olika slags nätverk. SIP kan därför också lättare anpassas till existerande telefonsystem. 
(http://www.sipcenter.com) 
 
Ett SIP-nätverk består av fem logiska enheter, egentligen sex enheter om man ska räkna med SIP 
gateways som fungerar och fyller samma funktion som H.323 gateways. Varje enhet har sina 
egna funktioner och kan fungera både till att ställa frågor (klient), skicka respons (server) eller 
som både och. (www.radvision.com) 
 
De logiska enheterna är följande: 
 
Användaragent: Användaragenterna är ändpunkterna i ett SIP-nätverk. En användaragent 
kopplar upp och kopplar ner sessioner genom att göra en SIP-förfrågan eller skicka en respons. 
En användaragent definieras som en applikation som innehåller en användarklient och en 
användarserver. En användarklient är den applikation som initierar SIP frågor medan 
användarservern är den applikation som tar emot förfrågningarna behandlar dem och returnerar 
ett svar på begäran alltså skickar en respons. (www.radvision.com) 
 
Mellanserver: En mellan server eller proxy server som det också kan heta mottar och 
vidarebefordrar förfrågningen eller responsen som kommer från användaragenter eller som 
kommer från andra mellanservrar. Den fungerar både som klient och server och kan om det 
behövs modifiera förfrågningar innan de skickas vidare. (www.radvision.com) 
 
Omdirigeringsserver: En omdirigeringsserver tar emot en förfrågan från en klient eller en 
respons ifrån en server och skickar tillbaka information om var förfrågan eller responsen ska 
skickas istället. Till skillnad mot en mellanserver så skickar omdirigeringsservern inte förfrågan 
vidare till andra servrar. (www.alltombredband.se) 
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Registreringsserver: När ett IP-telefoni samtal ska initieras måste användarna först ta kontakt 
med registreringsservern. Registreringsservern tar emot uppdateringar av en användaragent och 
uppdaterar lokaliseringsservern eller andra databaser om var en användare är lokaliserad. 
(www.alltombredband.se) 
 
Lokaliseringsserver: När en klient vill skicka en förfrågan så måste den först ha adressen till 
användarservern. Om adressen är på formen sip:namn@domän måste den först översättas till en 
IP-adress där en server kan hittas. Detta hanteras av en DNS (DomainNameService) som 
översätter SIP-adressen till en IP-adress. Sedan när en förfrågan har skickats av en klient till en 
mellanserver skickas förfrågan vidare till en lokaliseringsserver som innehåller en databas med 
mer information om användarna. Lokaliseringsservern i sin tur tar emot förfrågan och skickar 
tillbaka en lista med antal servrar där användaren kan tänkas hittas (www.alltombredband.se). 
 
Ett SIP-meddelande kommer antingen ifrån en användarklient eller annars ifrån en 
användarserver. Kommer meddelandet från en klient heter det att de skickas en förfrågan.  
En förfrågan innehåller ett meddelandehuvud och en meddelandekropp och kan se ut som 
följande: 
 
INVITE sip: andreasb@ telia.se SIP/ 2.0 
Via: SIP/ 2.0/ UDP 192.38.139.4: 5060 
Max-Forwards: 70 
To: “Andreas Bäcklund” <sip: andreasb@ telia.se> 
From: “Per Karlsson” <sip:perk@telia.se> 
Call-ID: andreas_b@telia.se 
CSeq: 1 INVITE 
Content-Type: application/ sdp 
Content-Length: 150 
 
v = 0 
o = andreas 32478989 4430038 IN IP4 
128.2.45.44 
s = Call from andreas 
c = IN IP4 andreas_b@telia.se
M = audio 3456 RTP 
 
Översta raden visar metodnamnet som i det här exemplet är ”INVITE” sedan följer det en adress 
som förfrågan ska skickas till och vilken SIP version som används. Raden under visar vilken 
adress och port som svaret ska skickas tillbaka till. Detta underlättar för servern som då slipper att 
ta flera adresseringsbeslut. Max-Forwards indikerar hur många hopp en förfrågan får göra innan 
den kastas bort. To och From visar vem som gjorde förfrågan och till vem den ska skickas till. 
Call-ID är en global identifikation för att hålla reda på sessionen och Cseq visar sekvensnumret 
av transaktionen. Content-Type och Content-Length visar att förfrågan har en meddelande kropp 
av typen SDP och den är 150 byte lång. Den tomma raden separerar huvudet från kroppen. 
Kroppen innehåller SDP version följt av ägare och skapare av meddelandet, identifikation på 
sessionen, vilken adress typ och adress som används. I raden under står s för subjekt och visar 
vilket ämne förfrågan handlar om. c visar anslutnings information och M visar vilket media, port 
och protokoll som används. (Johnston, 2003) 
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En förfrågan kan innehålla 7 olika metoder dessa är: 
 
Metod Beskrivning 
INVITE Initierar ett samtal. 
ACK Bekräftar en respons av en INVITE. 
BYE Kopplar ner ett samtal. 
CANCEL Avbryter en sökning eller ringning. 
OPTION Frågar om den andre ändpunktens förmågor. 
REGISTER Registrera sig till en server 
INFO Sänder information. 
 

Tabell 5: Olika metoder för en förfrågan. 
 
Ett SIP-meddelande som kommer från en användarserver heter respons Det är ganska likt ett 
förfrågan meddelande och kan se ut som följande: 
 
SIP/ 2.0 200 OK 
Via: SIP/ 2.0/ UDP 192.38.139.4: 5060 
Max-Forwards: 70 
To: “Andreas Bäcklund” <sip: andreasb@ telia.se> 
From: “Per Karlsson” <sip:perk@telia.se> 
Call-ID: andreas_b@telia.se 
CSeq: 1 INVITE 
Content-Type: application/ sdp 
Content-Length: 170 
 
v = 0 
o = per 3268328 8328343434 IN IP4 
192.4.54.4 
s = Lunch 
c = IN IP4 Dator2@telia.se
M = audio 5002 RTP 
 
Den största skillnaden är översta raden i meddelandets huvud där det visas en respons kod som är 
sänd från användarservern. (Johnston, 2003) Det finns olika respons koder och några av dem är 
följande: 
 
Respons kod Betydelse 
100 ”TRYING” 
180 ”RINGING” 
200 ”OK” 
400 ”BAD REQUEST” 
403 ”FORBIDDEN” 
500 ”SERVER ERROR” 
604 ”DOES NOT EXIST ANYWHERE” 
 

Tabell 6: Exempel på respons koder för ett SIP-meddelande 
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andreasb@ telia.se? (3)
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RTP Media stream (12)

BYE (13)

OK (14)

 
Figur 30: Ett exempel på hur en session kopplas upp och  ner. 
 
1. Ett INVITE-meddelande ska skickas till andreasb@ telia.se men hittar en mellanserver först. 
 
2. Mellanservern skickar en respons till användarklienten genom ett TRYING-meddelande. 
 
3. Eftersom mellanservern inte känner till var adressen finns så frågar den en lokaliseringsserver 
om den rätta adressen.  
 
4. Lokaliseringsserver tar reda på den rätta adressen i sin databas och skickar tillbaka den aktuella 
adressen till mellanservern. 
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5. Mellanservern skapar ett nytt INVITE-meddelande baserat på det gamla, men med den nya 
adressen i, och skickar det vidare till användarservern. 
 
6. Användarservern skickar först en TRYING-respons till mellanservern. 
 
7. Användarservern skickar sedan en RINGING-respons till användarklienten. 
 
8. Mellanservern tar först emot responsen för att vidare skicka den till användarklienten. 
 
9. När samtalet är accepterat av användarservern (genom att ha lyft på telefonluren) skickar 
användarservern en OK-respons. Från och med nu kommer kommunikationen skickas direkt 
mellan användaragenterna och inte genom någon mellanserver. 
 
10. Mellanservern tar först emot respons-meddelandet för att sedan skicka det vidare till 
användarklienten. 
 
11. Användarklienten skickar ett ACK-meddelande direkt till användarservern genom att använda 
den adress som följde med i respons-meddelandet.  
 
12. Media översänds direkt mellan parterna. 
 
13. Användarklienten beslutar sig för att samtalet är över och lägger på luren och ett BYE- 
meddelande sänds till användarservern. 
 
14. Användarservern skickar en OK-respons för att meddela att konversationen är slut. 
(www.radvision.com) 
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3.12 Fördelar och nackdelar med IP-telefoni för privatpersoner 
Oftast brukar ett byte handla om att det aktuella alternativet för med sig flera fördelar jämfört mot 
det gamla men för det mesta uppstår det även nackdelar som måste beaktas och så är även fallet 
med IP-telefoni. 
 

3.12.1 Samtalskvalitén varierar för IP-telefoni 
En av den största nackdelen med IP-telefoni är att det inte alltid är säkert att alla leverantörer av 
IP-telefoni kan erbjuda samma ljudkvalitet som hos den traditionella telefonin (www.pts.se).  
Eftersom ett IP-telefoni samtal transporteras på samma nät som bredbandet är inkopplat på så kan 
samtalskvalitén försämras om det laddas upp eller ner stora filer samtidigt som det pratas. Medan 
med ett normalt utnyttjande av nätet påverkas inte kvalitén nämnvärt. (www.telia.se) Det är 
viktigt att fråga sin leverantör om ljudkvalitén är bättre, samma eller sämre jämfört med den fasta 
telefonin. Ljudkvalitén är särskilt viktig om användaren har nedsatt hörsel eller vistas i en bullrig 
miljö. (www.pts.se) 
 
Det har visats att samtalskvalitén för IP-telefoni inte alltid är vad leverantörerna lovar att den ska 
vara. I ett test utfört av tidskriften Telekom idag tillsammans med företaget Testtools har 
mättningar gett detaljerade och avslöjande fakta om IP-telefoni. Följande operatörer testades: 
Alltele, Bredbandsbolaget, Comhem, Rix Telecom, Tele2 och Teliasonera. Som referens har man 
ringt mot en fast telefonlinje från Telia. Mätningarna gick ut på att få fram värden på både 
röstkvalitén och samtalskvalitén. Värdena räknades om enligt en modell som är utvecklat för 
operatören MCI i USA. Resultaten visar hur stor andel av kunderna som skulle lägga på luren 
därför att de är missnöjda med kvalitén. Färre än 6 % missnöjda kunder är acceptabelt, men 
risken finns att de börjar klagar. Mellan 6-16 % procent är tolerabelt, men man kan räkna med att 
kunderna börjar klaga och att en del kan förloras. Om fler än 16 % är missnöjda då har operatören 
verkligen stora bekymmer och det anses vara oacceptabelt och risken är stor för hög förlust av 
kunder. (http://www.telekomidag.com) 
 
Mätmetoden för andelen missnöjda kunder måste kompletteras med två varianter av Mean 
Opinion Score (MOS). De visar den upplevda ljudkvalitén betygsatt från 1-5. I praktiken kan 
ingen få mer än 4,5 poäng och ett allmänt riktvärde är 4,0. MOS pesq är en standard av ITU och 
innefattar distorsion och brus medan MOS vqes tar hänsyn till fler parametrar som till exempel 
eko och svag volym. (http://www.telekomidag.com) 
 
Gradering av tjänstekvalitén MOS-skalan 
Normal 5 = utmärkt 
Vissa anmärkningar 4 = bra 
Mindre allvarliga problem 3 = rimlig 
Allvarliga problem 2 = dålig 
Kritiska problem 1 = usel 
 

Tabell 7: Gradering enligt MOS-skalan 
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Röstkvalité 
Operatör MOS vqes 

(1-5) 
Missnöjde 
kunder i % 

MOS pesq 
(1-5) 

Volym i dB Distorsion 
(1-10) 

Alltele 4,12 9,4 4,04 -33 1,6 
Rix Telecom 4,07 11,5 3,99 -33 1,8 
Tele2 4,00 13,2 3,92 -34 2,0 
Comhem 3,81 16,3 3,98 -36 1,8 
Bredbandsbolaget 3,53 22,8 4,00 -39 1,7 
Teliasonera 3,47 27,9 3,83 -38 2,3 
PSTN (referens) 4,12 9,4 3,97 -31 1,8 

 
Tabell 8: Resultat av ett röstkvalité test utfört av Telekom idag och Testtools 

 
Enligt testet av röstkvalité riskerar Teliasonera att förlora fler än var fjärde IP-telefoni kund pga. 
av dålig röstkvalité. Det är även rätt så illa för Bredbandsbolaget där 22,8 % är missnöjda. Bäst i 
testet är Alltele som har lika stor andel nöjda kunder som Telia har i sitt fasta nät. 
(http://www.telekomidag.com)  
 

Samtalstkvalité 
Operatör Andel 

slutförda 
samtal i % 

Eko Fördröjning 
efter 
påringning i 
sek. 

Dtmf-
överföring i 
% 

Fördröjning 
tur och retur i 
msek. 

Alltele 100 Mycket 0,9 100 259 
Rix Telecom 95,8 En del 1,2 97 227 
Tele2 100 En del 0,6 100 163 
Comhem 87,5 Inget 5,1 100 158 
Bredbandsbolaget 100 Inget 0,7 100 196 
Teliasonera 100 En del 0,9 100 199 
PSTN (referens) 100 Inget 3,97 100 <10 

 
Tabell 9: Resultat av ett samtalskvalité test utfört av Telekom idag och Testtools 

 
Enligt testet av samtalskvalité så har Alltele den längsta fördröjningen och mycket stort eko i 
mätningarna ett problem som blir riktigt störande för användaren. Snittet på fördröjning i ett IP-
telefoni nät i Sverige ligger på cirka 180 ms. Eko problem går att bli av med genom att 
operatörerna måste satsa mer på eko-släckare istället för att som idag dra ner på volymen på 
samtalen för att bli av med eko. Det går även att se att Rix Telekom, Tele2 och Telia ger ett visst 
eko i sina samtal. Ett annat anmärkningsvärt resultat är att Comhem förlorade mer än var tionde 
samtal. Alla samtal kopplades upp men 12,5 % avbröts efter några sekunder 
(http://www.telekomidag.com). 
 
Brix Networks är ett utländskt företag som ligger bakom webbplatsen testyorvoip.com. De har 
konstaterat genom att mäta ljudkvalitén på en miljon samtal under de senaste 18 månaderna att 
samtal med oacceptabel ljudkvalité har ökat från 15 % till 20 % på senaste året runt om i världen.  
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Orsaken till detta förklaras med att allt fler, både företag och privatpersoner, börjat ringa med IP-
telefoni samtidigt som användningen av nätspel och spridning av musik och filmer inneburit allt 
högre belastning på Internet. Idag är det cirka 20 miljoner som använder Internet för telefoni. 
(Åsblom, 2006) 
 

3.12.2 Med IP-telefoni kan det bli billigare att ringa än via PSTN 
Den största fördelen med IP-telefoni är att det kan bli billigare att ringa via Internet än via det 
fasta telenätet. Samtalspriserna kan bli lägre både inom Sverige men även för utlandssamtal och 
ibland till och med gratis om man ringer till samma leverantör som man själv har. Oftast är 
månadsavgiften för anslutningen betydligt lägre än den för det fasta telefonnätet fast att tänka på 
är att det också måste betalas en avgift för själva bredbandsanslutningen. En annan stor fördel är 
att det går att säga upp sitt fasta telefonabonnemang och endast ringa via Internet. Men en sak 
som är bra att tänka på är att det kan vara stora skillnader mellan leverantörerna i fråga om bland 
annat abonnemangspriserna och tillkommande avgifter såsom månads- och etableringsavgifter. 
(www.pts.se) Alla leverantörer som använder sig av ADSL-abonnemang erbjuder inte alltid att 
det går att säga upp det fasta abonnemanget så det gäller att först kontrollera med sitt telebolag 
och sin bredbandsleverantör om detta är möjligt. Men däremot om bredbandet går via fiber eller 
kabel-tv är det inga problem att säga upp det fasta abonnemanget. Men att tänka på om man säger 
upp det fasta abonnemanget är att om man flyttar till en bostad som saknar möjlighet till IP-
telefoni måste man bli ny kund hos det fasta nätet och det kostar idag cirka 1000kr.  
En annan fördel är att idag behöver man inte längre byta sitt telefonnummer för att få IP-telefoni 
eftersom de flesta leverantörer av IP-telefoni låter dig behålla ditt gamla nummer men oftast till 
en extra kostnad. (Appel, 2006) 
 

3.12.3 Problem med nödsamtal och vid strömavbrott 
Nödsamtal är en grundläggande funktion för samhället och dess medborgare. En 
nödsamtalsfunktion omfattar i huvudsak att samtalet kopplas direkt till den geografiskt närmast 
belägna alarmeringscentralen. Denna central kan då automatiskt erhålla information om var den 
nödställda befinner sig baserat på dess telefonnummer. 
Så en viktig säkerhetsfråga som bör ställas till IP-telefoni leverantörer är om det överhuvudtaget 
går att ringa larmcentralen 112, då alla leverantörer inte kan erbjuda detta. Men med de flesta 
leverantörerna idag är detta möjligt fast det finns ändå en nackdel som man ska vara medveten 
om. Nämligen att när man ringer till 112 så är det inte säkert att larmcentralen kan se ditt 
telefonnummer eller varifrån du ringer. Men även ifall larmcentralen kan se adressen numret är 
registrerat på kan detta leda till problem om IP-telefonin har flyttats till en annan destination. Så 
att tänka på om telefonen har flyttats är att alltid direkt uppge den aktuella adress som man 
befinner sig på till larmcentralen. (Post och Telestyrelsen, 2006a) 
 
Under början av 2006 har den svenska regeringen tilldelat Post och Telestyrelsen (PTS) 
uppdraget att utreda möjligheten att nå nödnummer 112 med IP-telefoni och andra relevanta 
elektroniska kommunikationer. Uppdraget omfattar även att beskriva utvecklingen för 
telefonitjänster, med särskilt fokus på IP-telefoni, utifrån ett konsument perspektiv. (Post och 
Telestyrelsen, 2006b) 
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Med den fasta telefonin sker strömförsörjningen genom telefonnätet och fungerar därför vid 
strömavbrott. Eftersom bredbandet är beroende av strömförsörjning så går det inte att ringa med 
IP-telefoni om det blir strömavbrott vilket är till stor nackdel. På lång sikt kan detta innebära ett 
nätsäkerhetsproblem eftersom IP-telefoni troligtvis kommer att utgöra en större del av 
telefonimarknaden i framtiden. (Post och Telestyrelsen, 2006a) 
 

3.12.4  Ingen dator behövs 
I början när IP-telefoni började användas var man tvungen att ha en dator med en programvara 
som stödde telefoni och det gick bara att ringa dator till dator samtal och samtalskvalitén var 
mycket låg. Allteftersom tekniken blev mer utvecklad dök det upp programvaror så att det gick 
att ringa till vanliga telefoner direkt från en dator. Idag räcker det med att man har en ATA 
kopplad mellan sitt vanliga telefonjack och sitt bredband, antingen till ett bredbandsmodem eller 
till en fast anslutning. Den största fördelen med detta är att man kan använda sig av sin vanliga 
telefon att ringa med utan att behöva ha en dator igång eller ens äga någon. Men att tänka på är 
att det krävs en bredbanduppkoppling på minst 128 k/bit i båda riktningarna för att kunna ringa 
med IP-telefoni. (www.telia.se) 
 

3.12.5 Tjänster hos IP-telefoni 
En viktig fördel med IP-telefoni är att det går att flytta med telefoni när man reser bort eller 
flyttar, förutsatt att det finns bredband dit man åker eller flyttar, och det kostar lika mycket att 
ringa oavsett om du är utomlands eller i Sverige. (www.tele2.se) 
 
En stor nackdel att tänka på vid ett byte till IP-telefoni är att alla leverantörer inte kan erbjuda att 
ringa alla de betalnummer som finns. Exempel på en del betalnummer som inte kan gå att ringa 
kan vara nummerserierna 0900, 0939, 0944 och 099 dessutom kan inte alla leverantörer erbjuda 
alla de plus-tjänster som finns med den fasta telefonin (www.tele2.se). 
 
Eftersom IP-telefoni är relativt nytt håller det på att förbättras hela tiden för att försöka 
konkurrera den fasta traditionella telefonin. Nya tilläggstjänster och andra sätt att ringa på håller 
på att utvecklas inom IP-telefoni och flera tjänster handlar om att erbjuda sådant som inte finns 
inom den fasta telefonin som till exempel presentation av video, bild eller text. (www.pts.se) 
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4. Genomförande 
Under detta kapitel beskrivs min inledande undran med dess frågor som ledde fram till den 
slutgiltiga frågeställningen som undersökningen grundar sig på. Vidare beskrivs vilken 
kunskapskaraktär och kunskapsstrategi som frågeställningen grundar sig på. Sedan beskrivs 
vilket tillvägagångssätt och metod som har använts, val av respondenter, utformning och val av 
frågor till enkätundersökningen och insamling av data. Kapitlet avslutas med en beskrivning hur 
data som insamlades bearbetades.  
 

4.1 Inledande undran och frågor 
All kunskapsutveckling har sin början i en undran över någonting. Man vill veta något och man 
ställer sig frågor. Frågandet behöver vara genuint, det vill säga man ska säkra det ovissa. Men 
frågandet ställs alltid utifrån någon utgångspunkt och sker aldrig i total ovisshet. Frågandet är 
alltid sökande men också riktat. (Goldkuhl, 1998) 
 
Min inledande undran om IP-telefoni var följande: Hur är egentligen kännedomen av IP-telefoni 
hos privatpersoner och är det så att det kanske är mer ett alternativ för den yngre åldersgruppen. 
Denna undran ledde så småningom fram till dessa frågor: 
 
Har användare i det vanliga telefonnätet hört talas om IP-telefoni? 
 
Vet dessa användare hur IP-telefoni fungerar? 
 
Är dessa användare medvetna om fördelar med IP-telefoni? 
 
Är dessa användare även medvetna om nackdelar med IP-telefoni? 
 
Är IP-telefoni ett alternativ mer för den yngre generationen än den äldre? 
 
Dessa frågor omarbetades och preciserades för att sedan användas som den frågeställning som 
ligger till grund för undersökningen. Den fullständiga frågeställningen kan skådas nedanför i 
tabell 10. 
 

4.2 Kunskapskaraktärisering 
När det utförs en kunskapskaraktärisering så menas det att det anges vad det är för typ av 
kunskap som ska utvecklas. Det är viktigt att analysera detta för att veta vad den utvecklade 
kunskapen är värd. Som exempel är det tveksamt att utveckla kunskap som är enbart deskriptiv 
och sedan påstå att den ska användas för vägledande syfte. Kunskapskaraktäriseringen är också 
viktig för att kunna fastställa den senare kunskapsstrategin som ska användas. För att göra en 
kunskapskaraktärisering kan kunskap indelas i bland annat någon av följande kunskapsformer: 
 
Kategoriell kunskap: Kategoriell kunskap är en grundläggande kunskap och ingår i alla de 
nedre nämnda kunskapsformerna. Kunskapen innebär att när vi studerar världen måste vi 
begreppsliggöra den och dela in världen i olika kategorier av företeelser 
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Egenskapsbestämmande (deskriptiv) kunskap: Deskriptiv kunskap är en kunskap som 
beskriver någon egenskap hos en studerad företeelse. Denna kunskap kan vara både kvantitativ 
och kvalitativ beroende på egenskapens struktur. 
 
Karaktäriserande (förståelseinriktad) kunskap: Denna kunskap inriktar sig på hur eller vad 
något är. 
 
Förklarande kunskap: Förklarande kunskap är motsatsen till deskriptiv kunskap och talar om 
varför något är på ett visst sätt. 
 
Förutsägande kunskap: Denna kunskap kan användas för att ge kunskap om framtiden. 
 
Kunskap som kritik: Kunskap som kritik kan användas som en kritisk granskning och 
ifrågasättande av vissa företeelser. 
 
När det utförs en kunskapskaraktärisering är det viktigt att indela de enskilda frågeställningarna 
och inte försöka göra en allmän karaktärisering (Goldkuhl, 1998). 
 
Min kunskapskaraktärisering ser ut som följande: 
 
Frågeställning Kunskapskaraktär 
1. Har privata telefonianvändare av det fasta 
telefonnätet hört talas om IP-telefoni? 
 

Egenskapsbestämmande kunskap, 
karaktäriserande kunskap 

2. Är privata telefonianvändare av det fasta 
telefonnätet medvetna om fördelar respektive 
nackdelar med IP-telefoni? 
 

Egenskapsbestämmande kunskap, 
karaktäriserande kunskap och kunskap som 
kritik 

3. Ser privata telefonianvändare av det fasta 
telefonnätet som är 35 år och yngre IP-
telefoni mer som ett alternativ till sin fasta 
telefoni än telefonianvändare som är äldre än 
35 år? 
 

Egenskapsbestämmande, karaktäriserande 
kunskap och förutsägande kunskap 

 
Tabell 10: Min kunskapskaraktärisering 

 
Alla frågeställningarna är givetvis också av kategoriell karaktär eftersom det är en grundläggande 
kunskap och ingår i de övriga kunskapskaraktärerna. Men förutom det är alla tre 
frågeställningarna till största delen egenskapsbestämmande men även karaktäriserande, det vill 
säga att kunskapen beskriver någon egenskap hos ett studerat fenomen och att den förklarar hur 
något är. Men den andra frågeställningen kan även användas till kunskap som kritik. Denna 
kunskapskaraktär är tilldelad frågeställningen eftersom den kan ge ett svar på om leverantörernas 
information av IP-telefoni verkligen har nått ut till privatpersoner. Den tredje frågeställningen har 
även förutsägande kunskap som karaktär eftersom den kunskap som har uppstått kan användas 
för att ge kunskap om framtiden. (Goldkuhl, 1998) 
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4.3 Kunskapsstrategin 
Genom att analysera och fastställa det principiella tillvägagångssättet för kunskapsutvecklingen 
bygger man upp en kunskapsstrategi. Man kan säga att man fastställer en strategi för 
kunskapsbildningen. Fastställande av lämplig strategi ska följa av tidigare gjord kunskapsstrategi. 
Under denna fas väljs ofta om man ska använda en kvalitativ eller kvantitativ strategi för 
insamlingen och analys av data. (Goldkuhl, 1998) 
 
Den principiella karaktär som har använts för min kunskapsstrategi kan definieras som mest 
deskriptiv men även förutsägande, kritisk och komparativ. Med en komparativ strategi menas att 
kunskapsutvecklingen är direkt inriktad mot att jämföra olika företeelser som min frågeställning: 
Ser privata telefonianvändare som är 35 år och yngre IP-telefoni mer som ett alternativ till sin 
fasta telefoni än telefonianvändare som är äldre än 35 år? 
 

4.4 Val av tillvägagångssätt och metod  
Mina frågeställningar som jag har ställt mig grundar sig ifrån en hypotes som jag hade.  
Denna hypotes löd att jag tror att privatpersoner har hört talas om IP-telefoni men är däremot inte 
medvetna om dess fördelar och nackdelar. Samt att IP-telefoni är mer ett alternativ för yngre 
telefonianvändare än de som är äldre.  
 
Tillvägagångssättet som har används är ett typiskt deduktivt sätt och med sin största del inriktad 
på ett positivistiskt vetenskapligt synsätt. För att få svar på mina frågeställningar så använde jag 
mig av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Valet av att använda sig av 
enkätundersökning vid insamlingen var det mest lämpligast eftersom det handlade om att många 
respondenter skulle ingå i undersökningen. Även informationen som skulle samlas in var ganska 
okomplicerad och krävde egentligen bara två svar ”sant” eller ”falskt”. En undersökning som den 
här med många respondenter inblandade kallas för en ”survey” undersökning till skillnad mot en 
undersökning när det gäller få respondenter som kan vara till exempel en fallstudie (Goldkuhl, 
1998). 
 

4.5 Val av respondenter 
Frågeställningen riktade sig till målgruppen svenska privata telefonianvändare i en ålder från 20 
till 65 år. Valet av denna åldersgrupp på respondenterna grundar sig på att när man är 20 år så har 
man troligtvis flyttat hemifrån och skaffat egen telefoni. Att slutgränsen har satts vid 65 år beror 
på i första hand att personer som är 65 år eller äldre har gått i pension och bryr sig inte om vad de 
ringer med, bara att det fungerar som de är vana vid. Men gränsen har även sats eftersom 
personer som är över 65 år har gått i pension och de flesta enkäterna delades ut till arbetsplatser. 
Dessa arbetsplatser är inga speciellt tekniska företag utan mest lagerarbeten. Förutom att 
respondenterna var i en ålder från 20 och 65 år så var kravet att de inte redan hade IP-telefoni. 
Respondenterna skulle även vara privata telefonianvändare som använde det fasta telefonnätet att 
ringa med och det utgick jag ifrån att alla mina respondenter var. 
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4.6 Utformning och val av frågor till enkätundersökningen 
Enkäten bestod av två sidor exklusive en framsida som innehöll en presentation om mig själv, en 
definition av IP-telefoni och syftet med enkätundersökningen. Här uppgavs det även att enkäten 
inte gällde för personer som redan hade IP-telefoni installerat och att svaren behandlades med 
anonymitet samt att den var frivillig att fylla i. Frågorna var sedan uppdelade i fyra delar. Den 
första delen skulle respondenten ange sin ålder och den andra delen var en inledande fråga som 
löd om respondenten hade hört tals om IP-telefoni? Om respondenten hade svarat att han/hon inte 
hade hört talas om IP-telefoni var enkäten färdig för deras del och jag tackade för dess 
medverkan. Anledningen till detta var för att inte få svar från någon som inte ens hade hört talas 
om IP-telefoni. Den tredje delen, som var den största av de fyra delar, bestod av 6 stycken 
påstående angående IP-telefonins fördelar och 6 stycken gällande IP-telefonins nackdelar.  
 

Påståenden angående IP-telefonins fördelar 
1. Med IP-telefoni kan det bli billigare att ringa än med din fasta telefoni. 
2. För att kunna ringa med IP-telefoni krävs det att du har en dator 
3. Du måste ha en speciell IP-telefon för att kunna ringa med IP-telefoni. 
4. Du kan flytta med din IP-telefoni varsomhelst där det finns en möjlighet att ansluta till 
Internet. 
5. Om du byter till IP-telefoni finns det möjlighet att behålla ditt gamla telefonnummer 
6. Med IP-telefoni finns det möjlighet till att säga upp dit fasta telefonabonnemang hos t.ex. 
Telia. 
 

Tabell 11: De påståenden som fanns med i enkäten gällande IP-telefonins fördelar 
 

Påståenden angående nackdelar med IP-telefoni 
1. Med IP-telefoni kan samtalskvaliteten vara lägre än med din fasta telefoni. 
2. Trots att du laddar ner stora filer samtidigt som du pratar kan aldrig samtalskvaliteten för 
IP-telefoni försämras 
3. Om du ringer larmcentralen ”112” med IP-telefoni kan de alltid se varifrån du ringer. 
4. Vid strömavbrott går det fortfarande att ringa med IP-telefoni precis som med din fasta 
telefoni. 
5. Alla IP-telefoni leverantörer kan erbjuda att det går att ringa samtliga betalnummer som 
finns. 
6. Med IP-telefoni kan du använda alla de Plus-tjänster som du kan använda med din fasta 
telefoni. 
 

Tabell 12: De påståenden som fanns med i enkäten gällande IP-telefonins nackdelar 
 
Dessa påståenden skulle anges av respondenten om de var sanna eller falska och skulle användas 
för att reflektera om respondenterna var medvetna om IP-telefonins fördelar respektive nackdelar. 
Den fjärde och sista delen bestod av en fråga som löd om respondenten kunde tänka sig IP-
telefoni som ett alternativ till sin fasta telefoni. Denna fråga sammanfogat med den första, om 
respondentens ålder, var tänkt att ge svar på om IP-telefoni är mer ett alternativ för yngre 
personer än äldre. Den fullständiga enkäten kan ses i sin helhet i bilaga 1. 
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4.7 Insamling av data 
Enkäten upprättades i flera olika versioner som testades, kastades och omarbetades för att sedan 
leda till en slutgiltig version. Enkäten delades sedan ut av mig på flera arbetsplatser som jag har 
sommarjobbat på, till närboende, till bekanta och släktingar. Bekanta och släktingar delade i sin 
tur ut enkäter på sina arbetsplatser, totalt delades det ut cirka 300 enkäter. Jag har även använt 
mig av telefonintervjuer som gick till så att jag läste upp enkäten för personen som jag talade med 
för att sedan skriva ner de svar jag fick. Vissa enkäter har även skickats med E-post. Insamlandet 
av enkäterna pågick mellan den 1 oktober till 19 november 2006 och totalt samlades det in 208 
enkäter vilket kändes som ett tillräckligt underlag för att få fram ett rättvisande resultat.  
Av dessa 208 respondenter var det 202 av respondenter som hade hört talas om IP-telefoni och av 
dessa 202 var fördelningen 105 yngre och 97 äldre respondenter.  

4.8 Bearbetning av data 
Allt vartefter enkäterna samlades in valde jag att dela upp svaren i olika delar där den första delen 
handlade om respondenten hade hört talas om IP-telefoni. Att avgöra det var inte svårt det var 
bara att jämföra ja svaren mot nej svaren. Den andra delen blev lite knepigare så för att underlätta 
arbetet delade jag upp enkäterna i två högar den ena högen representerade respondenter som var 
mellan 20-35 år och den andra högen 36-64 år. Sedan antecknade jag ner hur många som hade 
valt att svara att de såg IP-telefoni som ett alternativ till sin fasta telefoni i respektive åldersgrupp. 
För att resultat inte skulle bli missvisande, eftersom fördelningen var lite ojämn, baserades 
resultatet på procentandelar istället för antal.  
Siffrorna jämfördes sedan med varandra för att se om det var ett alternativ för de yngre eller de 
äldre telefonianvändarna. För den tredje delen som skulle avgöra om telefonianvändare är 
medvetna om IP-telefonins fördelar respektive nackdelar delades svaren upp enskilt för varje 
påstående för att avgöra om respondenterna hade svarat mest sant eller falskt. Resultaten 
omarbetades sedan till lättöverskådliga diagram som kan skådas i nästa kapitel. 
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5. Resultat  
I detta kapitel redovisas resultaten som har framkommit av enkätundersökningen. Resultaten som 
har med frågeställningen att göra redovisas först för att sedan följas av resultat som är 
intressanta men som ligger utanför frågeställningen. Vissa av resultaten klargörs vidare med 
lättöverskådliga diagram med en tillhörande förklaring. Resultaten från de påståenden som 
framställdes i enkäten kan skådas som enskilda diagram i bilaga 3. 
 

5.1 Resultat utifrån frågeställningar 
 

• Majoriteten av respondenterna har hört talas om IP-telefoni. 
 
• Medvetenheten om IP-telefonins fördelar är mycket hög hos privata 

telefonianvändare. 
 

• Medvetenheten hos privata telefonianvändare är väldigt låg när det gäller IP-
telefonins nackdelar. 

 
• Majoriteten av de yngre respondenterna ser IP-telefoni som ett alternativ till sin fasta 

telefoni. 
 

• Majoriteten av de äldre respondenterna ser inte IP-telefoni som ett alternativ till sin 
fasta telefoni. 

 
 

5.2 Resultat utanför frågeställningar 
 
• Det fanns ingen under 58 år som inte hade hört talas om IP-telefoni. 

 
• De äldre respondenterna kände inte till IP-telefonins nackdelar lika bra som de yngre. 

 
• De yngre respondenterna kände till IP-telefonins fördelar bättre än de äldre. 
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5.3 Privata telefonianvändare har hört talas om IP-telefoni 
Totalt ingick det 208 privata telefonianvändare i undersökningen där 97 % (202 personer) hade 
hört talas om IP-telefoni och 3 % (6 personer) hade inte hört talas om IP-telefoni. 
 

Har du hört talas om IP-telefoni?

3%

97%

Antal som inte har hört talas om IP-telefoni
Antal som har hört talas om IP-telefoni

 
 
Figur 31: Hur många privata telefonianvändare i procent som har hört talas om respektive inte hört talas om IP-
telefoni 
 

5.4 Privata telefonianvändare är medvetna om IP-telefonins fördelar 
Kännedomen om IP-telefonis fördelar är mycket hög hos både de yngre och äldre 
privatpersonerna i undersökningen.  
Av de sex påståendena gällande IP-telefonins fördelar var det fem påståenden som över 60 % av 
respondenterna var medvetna om. Påståendena kan ses i sin helhet i tabell 11. 
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Figur 32: Antal personer som var medvetna respektive inte medvetna om fördelarna gällande IP-telefoni. 
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5.5 Privata telefonianvändare är inte medvetna om IP-telefonins 
nackdelar 
Kännedomen är väldigt låg gällande IP-telefonins nackdelar. Av de sex påståenden gällande IP-
telefonins nackdelar var det bara ett påstående som majoriteten av respondenterna var medvetna 
om. På de övriga fem påståendena var det över 63 % av respondenterna som inte var medvetna 
om nackdelarna. De fullständiga påståendena kan ses i tabell 12. 
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Figur 33: Antal personer som var medvetna respektive inte medvetna om nackdelarna gällande IP-telefoni. 
 

5.6 IP-telefoni är ett alternativ till den fasta telefonin för majoriteten av 
de yngre privata telefonianvändarna 
I diagrammet nedan redovisas att majoriteten av de yngre personer i åldern 20-35 år kan tänka sig 
IP-telefoni som ett alternativ till sin fasta telefoni. Av totalt 105 yngre respondenter kan 75 % (79 
personer) tänka sig IP-telefoni som ett alternativ medan 25 % (26 personer) inte kan tänka sig det. 
 

Kan du tänka dig IP-telefoni som ett alternativ till 
din fasta telefoni?

75%

25%

Antal yngre telefonianvändare som kan tänka sig IP-telefoni som ett alternativ

Antal yngre telefonianvändare som inte kan tänka sig IP-telefoni som ett
alternativ

 
 

Figur 34: Antalet yngre telefonianvändare som kan tänka sig respektive inte tänka sig IP-telefoni som ett alternativ 
till sin fasta telefoni 
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5.6 IP-telefoni är inte ett alternativ till den fasta telefonin för 
majoriteten av de äldre privata telefonianvändarna 
I diagrammet nedan redovisas att majoriteten av äldre personer i en ålder av 35-65 år inte kan 
tänka sig IP-telefoni som ett alternativ till den fasta telefonin. Av totalt 97 äldre respondenter kan 
56 % (54 personer) inte tänka sig IP-telefoni som ett alternativ till sin fasta telefoni medan 44 % 
(43 personer) kan tänka sig det. 
 

Kan du tänka dig IP-telefoni som ett alternativ till 
din fasta telefoni?

56%

44%

Antal äldre telefonianvändare som inte kan tänka sig IP-telefoni som ett alternativ
Antal äldre telefonianvändare som kan tänka sig IP-telefoni som ett alternativ

 
 

Figur 35: Antalet äldre telefonianvändare som kan tänka sig respektive inte tänka sig IP-telefoni som ett alternativ 
till sin fasta telefoni 
 

5.7 De äldre respondenterna är inte lika medvetna om IP-telefonins 
nackdelar som de yngre 
I diagrammet nedan visas det att de äldre respondenterna inte är lika medvetna om IP-telefonins 
nackdelar som de yngre. Resultatet är uträknat i procentandelar eftersom antalet yngre 
respondenter var mer än de äldre. 
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Figur 36: Antalet äldre telefonianvändare respektive yngre som inte är medvetna om IP-telefonins nackdelar.  
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6. Diskussion 
Under detta kapitel analyseras och diskuteras det runt resultaten som framgick av 
enkätundersökningen. 
 

6.1 Har privata telefonianvändare hört talas om IP-telefoni? 
Om denna fråga hade ställts för några år sedan så hade nog minst hälften av de tillfrågade aldrig 
hört talas om IP-telefoni. Men idag är det ett så pass utvecklat och omtalat begrepp och 
marknadsföringen av den nya tekniken har bidragit till att IP-telefoni har slagit in sig rejält på 
marknaden. Genom detta stora genombrott är IP-telefoni på god väg att bli en stor konkurrent till 
leverantör som idag bara kan erbjuda telefoni via det fasta telefonnätet.  
Att det är en teknik som håller på att slå sig in stort på markanden speglar sig även i mitt resultat 
där det var endast 6 personer av 208 tillfrågade som inte hade hört talas om IP-telefoni.  
 
Detta resultat är i sig självt väldigt intressant men skulle nog enligt mig ha varit ännu 
intressantare om det hade utförts en liknande undersökning för några år sedan så att man kunde 
ha jämfört resultaten med varandra. För att sedan dra en slutsats om hur kännedomen av IP-
telefoni hos privata telefonianvändare har förändrats under åren, vilket det troligtvis har gjorts. 
 
I en rapport från PTS hemsida står det svart på vitt att ökningen från 2004 till 2005 gjordes med 
159 % gällande abonnemang för IP-telefoni och av cirka 209 000 abonnenter var det 203 000 
som var privata hushållskunder, det vill säga privata telefonianvändare. En förklaring till den 
kraftfulla ökningen kan vara att det stora utbudet av IP-telefonins tjänster har ökat. Detta har även 
inneburit att hushållen med bredbandsanslutning har fått en större möjlighet att välja mellan olika 
leverantörer av IP-telefoni. Som ett exempel var det cirka 20 leverantörer som kunde erbjuda IP-
telefoni för privatpersoner år 2004 och under 2005 ökade antalet leverantörer till 35 stycken. 
(Post och Telestyrelsen, 2006b) 
 
Det går även att läsa på PTS hemsida att de tror att IP-telefoni kommer att konkurrera ut den fasta 
telefonin inom några år. Själv är jag tveksam till det eftersom det fortfarande finns vissa brister 
som borde åtgärdas när det gäller IP-telefonins teknik och tjänster. 
Som jag ser det nu så borde i alla fall de funktioner som fungerar på den vanliga fasta telefonen 
även fungera på IP-telefonin innan jag kan tänka mig att byta till det.  
 
Den enda funktionen som jag inte räknar med att fungera är den att telefonen ska fungera vid 
strömavbrott vilket i dagens läge är omöjligt att få att fungera för IP-telefoni eftersom 
bredbandsanslutningen kräver strömförsörjning. I sådant fall måste man ha någon slags alternativ 
energikälla som går in när strömmen bryts till exempel ett dieselaggregat eller något liknande, 
men det är nog inte så vanligt att man har det hemma i alla fall inte i min umgängeskrets. Vidare 
så får man nog klara sig utan IP-telefonin den lilla stund som det kan vara strömavbrott och i 
värsta fall finns det mobiltelefon tillhands om det skulle vara något akut.  
 
Problem med strömförsörjningen kan ju även drabba personer som är abonnenter i det fasta nätet. 
Ett exempel på en sådan viss grupp av personer som drabbas är de som har bytt bort sina gamla 
omoderna sladdtelefoner och nu bara har moderna trådlösa telefoner där hemma, eftersom 
trådlösa telefoner kräver ström så slutar de att fungera när det blir strömavbrott.  

79 



Själv tillhör jag just den kategori av människor som bara har trådlösa telefoner inkopplade men 
jag har även en vanlig DORO sladdtelefon tillgänglig i nödfall om det skulle bli strömavbrott.  
Jag har döpt den till Gudrun telefonen eftersom den fick tjänstgöra som telefon en hel vecka när 
stormen Gudrun drog fram över vårat land 2003 och orsakade det längsta strömavbrott som jag 
har varit med om.  
Tänk om man hade haft IP-telefoni installerat då hade det blivit dyrt om man hade använt 
mobilen för att sitta och vänta i de timmes långa köer till bland annat Sydkraft.   
 
Men med mätningssiffrorna från PTS går det helt klart att se att IP-telefoni är något som håller på 
att växa sig större mer och mer för varje år som går och i takt med det så blir det en alltmer 
kändare företeelse för inte bara företag utan även privatpersoner.  
 
En annan anledning till att en så stor del av privatpersoner har hört talas om IP-telefoni tror jag 
kan vara att det är fler och fler TV-program som har tagit och behandlat ämnet. Ett exempel är 
samhällsprogrammet Plus, med programledaren Sverker Olofsson, som för några månader sedan 
tog just upp ämnet IP-telefoni för privatpersoner. TV-programmet Plus är just ett sådant program 
som ses av alla kategorier av människor och inte bara riktar sig till en viss grupp som till exempel 
de mer tekniskt intresserade människor. Jag såg själv programmet och visst var det bra att de tog 
upp ämnet men jag tycker nog att det kunde ha varit ett lite längre och djupare reportage.  
 
Andra exempel av TV-program som har behandlat IP-telefoni är alla nya teknik och data program 
som har presenterats på TV:n under 2006, inga nämnda inga glömda. Det har även spekulerats i 
många olika datatidsskrifter och magasin om IP-telefonin som en växande teknik. Som exempel 
läste jag strax innan nyåret tidskriften PC för alla om ett test där de prövade olika IP-telefoner 
och deras kvaliteter på att bära fram IP-samtal. Dessutom läste jag i samma tidskrift ett antal 
annonser som annonserade om olika IP-telefoni produkter. Det visar på, som sagt innan, att IP-
telefoni är något som håller på att uppmärksammas mer och mer. 
 
En annan stor anledning att människor har hört talas om IP-telefoni är nog alla portaler och 
forums som har uppkommit på Internet där samtalsämnena handlar om just IP-telefoni. Ett 
exempel är Eforum på www.idg.se där det finns en speciell tråd som bara behandlar frågor om 
IP-telefoni. Eforum är ett forum mest för teknikintresserade personer och med tyngdpunkten 
liggandes på informationsteknologi (IT). Men tanken bakom hemsidan är att alla människor, 
oavsett teknisk kompetens, ska kunna ställa frågor och hjälpa varandra med diverse problem och 
här kan man lära sig mycket om IP-telefoni. Här kan man få hjälp med allt från hur du 
konfigurerar din IP-telefoni till vilken leverantör du ska välja för bästa samtalskvalité.  
 
Vidare kan en förklaring till att antalet privata abonnemang för IP-telefoni ökar vara att priset för 
ett abonnemang av IP-telefoni är generellt lägre än för den traditionella fasta telefonin. En 
anledning till att leverantörerna som kan erbjuda IP-baserad telefoni kan hålla en lägre prisnivå är 
att de vanligtvis utnyttjar att kunden redan har en bredbandsaccess och således inte behöver 
finansiera kundaccessen. Men som nämnt tidigare under kapitel 3.12.2 kan det skilja på priser 
mellan leverantörerna gällande bland annat abonnemangspriserna och tillkommande avgifter 
såsom månads- och etableringsavgifter.  
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Så det gäller att innan man bestämmer sig för en viss leverantör att kolla upp noga vad som gäller 
och jämföra priser och utbud mot andra leverantörer av IP-telefoni. Vad det gäller priser och 
utbud så kan man hitta många opartiska tabeller och prisjämförelse till sin hjälp på Internet och i 
olika tidskrifter. Men att tänka på är att priser brukar uppdateras ganska ofta och det gäller att 
tabellerna är färska för att man ska få en riktig jämförelse. 
 
Men trots denna stora ökning av det totala antalet privatpersoner som har bytt till ett IP-baserat 
abonnemang under senare år så är siffrorna fortfarande små jämfört med det stora antalet som har 
abonnemang för fast traditionell telefoni. Fast PTS förutspår att antalet IP-telefoni abonnemang 
har fördubblas under år 2006 och ska alltså ha uppnått till cirka en halv miljon, vilket skulle 
innebära att abonnemangen för IP-telefoni skulle utgöra 10 % av landets telefoni abonnemang. 
(Post och Telestyrelsen, 2006b) 
 
Men trots denna förutsägelse från PTS så tror jag ändå att det är långt kvar innan IP-telefoni 
kommer att konkurrera ut den fasta traditionella telefonin. 
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6.2 Skillnader mellan yngre och äldre privata telefonianvändare 
Ett resultat som visserligen låg utanför min frågeställning men som ändå tillförde något mycket 
intressant med tanke på ålder, var det ingen som var under 58 år som inte hade hört talas om IP-
telefoni. 
Visserligen var det bara sex personer i åldern 58-65 år som inte hade hört talas om IP-telefoni och 
den största anledningen till detta kan nog bero på att vid den här åldern är man inte så teknik 
intresserad. Som vidare leder till att man inte ser på teknik program eller läser tekniska tidskrifter 
och man är nöjd med det man har och helt enkelt inte bryr sig om det finns något nytt sätt att 
ringa på. Det kan till och med vara så att man inte har någon dator eller Internet hemma vilket 
låter helt häpnadsväckande för en själv idag, där Internet är en del av sin vardag och tar upp 
många timmars arbete men även slösurfande per dag. 
 

6.3 Varför är medvetenheten om IP-telefonins fördelar så hög hos 
privata telefonianvändare? 
 Som man kan avläsa i resultatet så är det av sex påståenden om IP-telefonins fördelar hela fem 
av dem som det är över 60 % av respondenterna som är medvetna om dem. Ett exempel där det 
var stor medvetenhet var påståendet att det kan bli billigare med IP-telefoni än med den fasta 
telefonin. Här var det hela 98 % av respondenterna som var medvetna om den fördelen. Två 
andra fördelar som var nästan lika välkända var att det går att flytta med sin IP-telefoni där det 
finns en möjlighet att ansluta till Internet och att det går att behålla sitt gamla nummer vid ett byte 
till IP-telefoni. Här var det 74 respektive 88 % av de tillfrågade som var medvetna om det.  
 
Hur kan det nu komma sig att det är så höga siffror gällande dessa? Den största anledningen tror 
jag är att det är just dessa fördelar som man pratar om när det gäller IP-telefoni. Samt att det är 
dessa som marknadsförs som de största fördelarna av leverantörerna av IP-telefoni. Surfar man in 
på till exempel Telias hemsida och klickar sig fram till IP-telefoni eller bredbandstelefoni som 
det också kan heta kan man läsa att det är just dessa tre fördelar som står. Vidare går det att se att 
det är fördelarna som framhävs medan det är mindre skrivet om nackdelarna. Men det kan man 
väl förstå att leverantörerna inte vill göra reklam för en ny tjänst som har lika många nackdelar 
som fördelar. Fast jag tycker det borde vara så att informationen borde vara heltäckande för både 
fördelar och nackdelar.  
 
Men nu har även PTS fått upp ögonen för detta problem och formulerar i ett policy dokument ett 
ställningstagande som beror just dessa frågor och formulerar sig som följande: 
 
”Tjänsteleverantörerna har ett stort ansvar att informera slutanvändare om såväl fördelar som 
nackdelar med nya typer av tjänster. Detta gäller särskilt tjänster som ersätter traditionell telefoni 
och därmed för majoriteten av slutanvändarna är förknippade med viss funktionalitet. PTS har 
möjligheter att med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (EkomL) ställa krav 
på tillhandahållandet av information till slutanvändare. Bestämmelserna är generella och inte i 
någon del specifika för leverantörer av IP-baserad telefoni. Nedan följer exempel på krav som 
kan förbättra möjligheterna för slutanvändare att jämföra olika alternativ och att kontrollera om 
slutanvändaren erhåller det som avtalats om.” (Post och Telestyrelsen, 2006a) 
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PTS menar alltså, precis som jag, att det är av stor vikt att slutanvändare (kunden), när det står 
inför ett val mellan IP-telefoni och fast telefoni, informeras om skillnaderna mellan tjänsterna. 
 
En annan stor fördel med dagens IP-telefoni är att ingen dator längre behövs, se kapitel 3.12.4. 
Men denna fördel har tydligen inte leverantörerna lyckats lyfta fram eftersom det var den enda 
fördel som majoriteten av respondenterna inte var medvetna om. Av resultatet går det att utläsa 
att det var hela 72 % av de tillfrågade som inte visste om detta. Om jag skulle ha gissat innan jag 
gjorde undersökningen skulle jag ha trott att de flesta kände till denna fördel. 
 
Själv tycker jag att det här är en av de viktigaste fördelarna eftersom det kan öppna nya 
möjligheter för dem som inte äger en dator eller de som inte är intresserade av datorer. Vilka 
brukar tillhöra de mindre tekniskt intresserade människorna som antagligen tillhör den äldre 
generationen. Om man ska tro PTS, som påstår att IP-telefoni kommer att konkurrera ut den fasta 
traditionella telefonin om några år, så måste ju ett sådant här alternativ vara det bästa för denna 
grupp av människor, ingen dator behövs, inga krångliga program behöver installeras och inga 
svåra konfigurationer behöver göras. 
 

6.4 Medvetenheten för nackdelarna hos IP-telefoni är låg 
Med resultatet i handen kan man utläsa att kännedomen var riktigt låg gällande IP-telefonins 
nackdelar. Av de sex påståendena som ingick i enkäten var det endast en nackdel som majoriteten 
av respondenterna kände till. Medan det var hela 63 % av de tillfrågade som inte var medvetna 
om de övriga fem nackdelarna. Det påståendet som respondenterna kände bäst till var det att det 
inte går att ringa med IP-telefoni när det är strömavbrott, se kapitel 3.12.3. Detta påstående säger 
ju nästan sig självt att det inte går att ringa med IP-telefoni eftersom bredbandet behöver 
strömförsörjning för att fungera.  
 
En anledning till att det var så många som kände till det här är den att det är just det här som 
leverantörerna framhåller som den största nackdelen med IP-telefoni och en del säger till och 
med att det är den enda nackdelen, fast så är det ju inte om man granskar tekniken lite mer noga. 
  
En del leverantörer framhäver till och med att det här med att IP-telefoni inte fungerar vid 
strömavbrott inte är så farligt och att det kan jämföras med den trådlösa telefonen som inte heller 
fungerar vid ett strömavbrott. Vilket leder till att det inte är någon större skillnad på att ha IP-
telefoni och att ha vanlig fast telefoni när det gäller strömförsörjningsproblemet. Men där tycker 
jag att de har fel eftersom du kan sätta i en vanlig sladdtelefon vid strömavbrott och få telefonin 
att fungera igen men däremot finns det inget alternativ vid strömavbrott om du har IP-telefoni 
installerat där hemma. 
 
Men trots denna höga medvetenhet om denna nackdel så är det ändå 24 personer som trodde att 
det fungerade. Orsaken till detta är nog dels att de inte tänkte efter att bredbandet behöver ström 
för att fungera men även att vid strömavbrott brukar det vara just telefonen som fungerar, det vill 
säga den fasta telefonin som får sin strömförsörjning genom telefonnätet. 
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Enligt PTS finns det ingen generell skyldighet för tjänsteleverantörer eller tillhandahållare av 
kommunikationsnät att tillhandahålla elförsörjning till kundens terminalutrustning, oavsett 
teknik, det vill säga oavsett om det handlar om IP-telefoni eller fast telefoni i det traditionella 
telefonnätet. Men däremot avser de att fortsätta inrikta sina krafter på för att elförsörjning inom 
kommunikationsnäten är så utbredd och robust som möjligt. (Post och Telestyrelsen, 2006a) 
 
En annan nackdel med IP-telefoni, som också är en viktig säkerhetsfråga, är den om att ringa 
larmcentralen (”112”) från IP-telefoni och att de kan lokalisera varifrån du ringer, se kapitel 
3.12.3. Av resultatet kan man se att det här är något som de tillfrågade inte är medvetna om.  
Det var hela 64 % av respondenterna som inte var medvetna om denna nackdel. Vad kan vara 
anledningen till detta, själv tror jag att det är en brist i information från leverantörerna av IP-
telefoni. Det kanske står på deras hemsidor att man kan ringa till 112 med IP-telefoni men det 
står inget om att larmcentralen inte kan se varifrån du ringer, vilket jag tycker är ack så lika 
viktigt ur ett säkerhetsperspektiv.  
 
Tänk om du råkar ha satt något i halsen och inte har förmågan att få fram någon adress var du 
befinner dig på eller du rent av inte vet vilken adress du är på, men du har ändå förmågan att slå 
112. Då är det väl självklart att du vill att larmcentralen kan se på sina monitorer varifrån du 
ringer. Det kan vara ännu värre det kanske är ett barn som ringer, vars mamma behöver hjälp, och 
hon/han har inte ännu lärt sig adressen var de bor. Som sagt det här är en viktig säkerhetsfråga ur 
konsumentens synvinkel som leverantörerna borde ta tag i. 
 
Men även här har PTS fått upp ögonen och har uttryckt sig i sin rapport med följande 
formulering: 
 
”Nödsamtal är en grundläggande funktion för samhället och medborgarna. PTS målsättning är att 
kommunikationstjänster som är betydelsefulla för slutanvändares möjlighet att kontakta 
alarmeringscentraler ska erbjuda denna möjlighet. Möjligheten att över huvud taget kunna ringa 
nödsamtal bedöms som viktigare än att samtalet kan dirigeras till geografiskt korrekt 
alarmeringscentral. Lösningar som gör att nödsamtalen i så liten utsträckning som möjligt 
kopplas till geografiskt fel alarmeringscentral bör dock uppmuntras.” (Post och Telestyrelsen, 
2006a) 
 
Här skriver alltså PTS att det är viktigare att möjligheten finns att kontakta larmcentralen är mer 
betydelsefull än att de kan se var du är lokaliserad, men att det sist nämnda bör förbättras. Men 
med stöd av mina argument ovan så tycker jag att det bör läggas lika mycket vikt på båda två 
möjligheterna. 
Dels för att de flesta, även om det finns några leverantörer kvar som inte kan erbjuda den 
funktionen, kan erbjuda att det går att ringa 112 men även för att de båda tjänsterna tillhör den 
fasta telefonin och är en fråga om säkerhet. 
 
En annan nackdel som respondenterna inte var medvetna om är att samtalskvaliteten kan vara 
lägre med IP-telefoni än med den fasta telefonin. Här var det 63 % av de tillfrågade som inte 
kände till det. Orsaken till detta beror nog på att det här är en sådan nackdel som leverantörerna 
inte vill skylta med eftersom det ger dålig reklam för produkten. Men jag är ändå helt säker på att 
leverantörerna av IP-telefoni känner till den här nackdelen eftersom IP-telefoni transporteras med 
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”best effort” överföring som gör att det kan bli fördröjningar och uppstå kvalitetsstörningar i 
kommunikationen, se kapitel 3.6 och 3.10.  
Åtskilliga tester har genomfört, av bland annat datatidskrifter, just för att undersöka 
samtalskvaliteten på IP-telefon samtal, se kapitel 3.12.1. Dessa tester visar helt klart att 
samtalskvaliteten varierar för IP-telefoni och att den ibland till och med kan vara lägre än 
kvaliteten med det fasta telefonnätet. 
 
Så den största anledningen till att respondenternas medvetenhet om IP-telefonins nackdelar är så 
låg tror jag att det är just det att leverantörerna vill mörka nackdelarna och istället framhäva 
fördelarna med IP-telefoni, för det är ju inte lätt att övertala någon som vill byta till något nytt om 
alternativet har lika många nackdelar som fördelar.  
En annan orsak kan också vara att när människor tittar på något nytt alternativ så ser de mest bara 
till de fördelar som det ger och lägger inte ner lika mycket energi att ta reda på vilka nackdelar 
som det nya alternativet för med sig. 
 

85 



6.5 IP-telefoni är mer ett alternativ för de yngre än de äldre 
Oftast med ny teknik så tror jag av egen erfarenhet att det är så att den yngre generationen tycker 
att det är mer spännande och är mindre rädda för att pröva något nytt medan de äldre är nöjda 
med det de har. Med det här i baktanken grundlade jag en hypotes om att IP-telefoni är mer ett 
alternativ för yngre personer än de som är äldre. 
Om man ser på resultatet om IP-telefoni är ett alternativ för de yngre så kan man utläsa att det är 
75 % alltså hela ¾ som ser det som ett alternativ. Vilket bara stärker min teori ännu mer om att 
det är de yngre som är mer teknik intresserade och vill pröva på nya alternativ mer än de som är 
äldre.  
 
Men i motsats till mitt resultat skriver PTS i sin rapport: 
 
 ”En vanlig föreställning är att de som på ett tidigt stadium har bytt ut sitt traditionella 
abonnemang mot ett abonnemang som ger tillträde till IP-baserad telefoni skulle utgöra en 
homogen grupp med ett stort intresse för ny teknik. En närmare granskning av resultatet i PTS 
individundersökning visar emellertid en stor spridning av användarna vad avser inkomst, 
sysselsättning, ålder samt kön och det finns inga tydliga tecken på att användandet av IP-baserad 
telefoni skulle vara begränsat till någon särskild grupp av individer.” (Post och Telestyrelsen, 
2006a) 
 
Men här tycker jag att de har fel. Förutom att mitt resultat visar motsatsen kan jag bara ta som 
exempel mina vänner och släktingar, där de som har skaffat IP-telefoni eller är på väg att göra det 
tillhör säkert 90 % den yngre generationen.  
 
För att styrka det ännu mer att det är mer ett yngre alternativ kan man utläsa av resultatet från de 
äldre respondenterna där majoritet av de tillfrågade inte kan tänka sig IP-telefoni som ett 
alternativ.  
 
Även fast det är 44 % som kan tänka sig IP-telefoni som ett alternativ så är det ändå 56 % som 
inte kan det. Fyrtiofyra procent är ändå en ganska hög siffra mycket högre än jag trodde och det 
kan ju hända om något år att den siffran har stigit ännu mer och kanske kommit upp i samma 
siffror som för den yngre åldersgruppen har idag. Men samtidigt kanske siffran för de yngre har 
stigit ännu mer och då är det ju fortfarande mera ett alternativ för den yngre generationen än den 
äldre, men den som väntar får se.  
 
Själv tror jag precis som mina resultat visar att det kommer, i alla fall till en början, bli mest 
personer av den yngre generationen som kommer att byta till IP-telefoni. Men att med tiden när 
IP-telefoni har etablerat sig så kommer det att bli en företeelse som påträffas lika mycket hos den 
yngre som den äldre generationen. 
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6.6 Åldern spelar roll 
Trots PTS rapport som visar att IP-telefoni inte är något som förknippas med någon viss 
åldersgrupp så kan jag inte hålla med dem eftersom mitt resultat visar något helt annat.  
Ett annat resultat som också visar motsatsen till detta är ett resultat som visserligen låg utanför 
min frågeställning men som ändå var av stor vikt och väldigt intressant.  
 
Resultatet visade nämligen att de yngre respondenterna var mer medvetna om fördelarna men 
även nackdelarna än de äldre som var tillfrågade. Detta resultat styrker bara min teori ytterligare 
mer om att IP-telefoni är än så länge något för den mer tekniskt intresserade gruppen av 
människor, som jag påstår oftast tillhör den yngre generationen.  
 
Som ett exempel, utan att dra någon i smutsen, så kan jag ta min far som jag ansåg för ett antal år 
sedan var teknisk lagd och kunde mycket om IT. Men som idag bara kan en bråkdel av det jag 
kan om datorer och dess kringutrustning. Nu säger jag inte att han inte är tekniskt lagd för det är 
han, men kanske mer på elektriska maskiner och gamla bilar.  
 
Ett annat rätt så roligt exempel, som jag kan avsluta denna rubrik med, är när min sambos 
mormor, som inte alls är senil eller gaggig på något sätt, tar med sig fjärrkontrollen till TV:n 
istället för sin mobiltelefon och säger som försvar att de är ju svarta och har knappar båda två.  
Jag tvivlar på att hon är intresserad att byta till IP-telefoni, om hon ens vet vad begreppet innebär. 
 

6.7 Hur blir det i framtiden? 
Hur det kommer att bli i framtiden för IP-telefoni är det ingen som vet men som det ser ut nu så 
ökar antalet IP-telefoni abonnemang kraftigt och så även leverantörerna av IP-telefoni.  
Så inom en snar framtid tror jag att de flesta leverantörer som idag bara kan erbjuda abonnemang 
för fast telefoni kan även eller rättare sagt måste även kunna erbjuda IP-telefoni om de ska 
överleva på telefonimarknaden. 
 
Men snacket om att IP-telefoni ska konkurrera ut den fasta traditionella telefonin inom några år 
tror jag inte på och den största anledningen till det är att det fortfarande är en relativt obeprövad 
och ny teknik med vissa brister som först måste åtgärdas. Som till exempel så måste åtminstone 
samtalskvalitén bli lika hög eller högre än för den fasta telefonin. Vidare så känns det som om IP-
telefoni fortfarande bara är i startgropen eller kanske på väg upp ur den och att tekniken behöver 
gro lite till och etablera sig innan det kan anses som ett bättre alternativ än den fasta telefonin.  
 
Men även så måste IP-telefoni som nämnt tidigare kunna erbjuda samma funktioner som den 
vanliga traditionella telefonin kan göra innan den kan ta över marknaden och kanske till och med 
utveckla nya funktioner som inte skulle fungera i det fasta nätet så att man helt enkelt måste byta 
till IP-telefoni för att få dessa. Om jag skulle byta till IP-telefoni idag så skulle det bara vara för 
att pröva och se fördelar och nackdelar med egna ögon men jag skulle fortfarande behålla min 
fasta telefoni under tiden.  
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Ett framtida skräckscenario för leverantörerna som har gått över till att erbjuda IP-telefoni kan ju 
vara att IP-telefoni aldrig slår igenom så stort som det är förutspått att det ska göra och att det blir 
en flopp istället för en tänkt flipp. Medan man istället satsar på att bygga ut det fasta traditionella 
telefonnätet och det förbättras med nya funktioner och nya tjänster, det är ju ändå i grund och 
botten ett relativt stabilt och beprövat sätt att utnyttja telefoni genom.  
 
Man kommer ju ihåg hur det gick för minidisken när den kom för ett par år sedan. Det skulle ju 
vara en så bra teknik som skulle slå igenom stort och ersätta cd-skivorna, det gick ju sådär med 
den framtidsvisionen. Idag så tror jag inte att det är många som använder sig av minidiskar, som 
tur var så köpte jag aldrig någon minidiskspelare. Bättre gick det för dvd-skivan vilket jag själv 
inte trodde skulle slå igenom så stort som det har gjort och för cirka ett år sedan tvingades till och 
med jag att skaffa en dvd-spelare när jag upptäckte att alla mina vänner köpte sina filmer på dvd-
skivor. 
 
Det kan ju till och med hända i framtiden, vilket jag nu inte tror, att det har utvecklats ännu en ny 
teknik som är både bättre samt stabilare att ringa med än den fasta traditionella telefonin och IP-
telefonin. 
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7. Slutsats  
Under detta kapitel beskrivs slutsatserna som har framkommit av forskningen. 
 
Följande slutsatser dras: 
 

• Privata telefonianvändare har hört talas om IP-telefoni och detta tror jag beror på att 
IP-telefoni har vuxit sig större och större under de senare åren och har 
uppmärksammats mer och mer i olika medier. 

 
• Privata telefonianvändares medvetenhet är hög gällande IP-telefonins fördelar och 

orsaken till detta tror jag är dels att det är fördelarna som leverantörerna framhåller 
mest. Men även för att det oftast är så att vid ett byte till ett nytt alternativ brukar man 
mest titta på fördelarna och inte lägga ner så mycket energi på att ta reda på 
nackdelarna. 

 
• Antingen finns det en brist i information hos leverantörer eller så är det helt enkelt så 

att de mörkar nackdelarna av IP-telefoni för privatpersoner, vilket speglar sig i varför 
privata telefonianvändares medvetenhet är låg gällande IP-telefonins nackdelar. Det 
kan bero på att människor inte lägger ner mycket energi på att få fram nackdelarna 
med en ny produkt utan koncentrerar sig mest på fördelarna 

 
• Åldern spelar roll gällande IP-telefoni och IP-telefoni är än så länge en produkt för 

den yngre och mer tekniskt intresserade åldersgruppen. 
 

• IP-telefoni har långt kvar innan det kommer att konkurrera ut den fasta traditionella 
telefonin. 
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8. Vidare forskning 
Under detta kapitel ges det förslag på frågeställningar för vidare forskning som kan göras 
inom samma forskningsområde. 
 
Under min forskning har det växt fram flera intressanta frågeställningar men pga. tidsbrist var 
jag tvungen att avgränsa mig. 
 
Följande frågeställningar ges som underlag till vidare forskning: 
 

• Varför ser inte privata telefonianvändare IP-telefoni som ett alternativ? 
 

• Varför ser privata telefonianvändare IP-telefoni som ett alternativ till den fasta 
telefonin? 

 
• Vilka fördelar och nackdelar upplever de som redan har IP-telefoni jämfört med dem 

som beskrivs av leverantörerna? 
 

• Varför finns det en brist i information hos leverantörerna angående IP-telefoni och hur 
kan denna brist förbättras? 

 
• Hur kan leverantörer av IP-telefoni nå fram bättre med sin information till 

privatpersoner? 
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Bilaga 1: Enkätundersökning angående IP-telefoni 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
Jag heter Andreas Bäcklund och skriver ett examensarbete om IP-telefoni. Uppsatsen skriver 
jag inom användarinriktad systemutvecklingsprogrammet på Campus Norrköping.  
 
IP-telefoni är ett relativt nytt alternativ att ringa med för privata telefonianvändare och erbjuds 
av fler och fler leverantörer. Förkortningen IP står för Internet Protokoll och är det språk som 
används på Internet. IP-telefoni fungerar som så att samtalet delas upp i små datapaket som 
transporteras med hjälp av bredbandet via Internet istället för via det fasta telefonnätet. 
 
Syftet med denna enkätundersökning är dels att se om privata telefonianvändare känner till 
IP-telefonins fördelar respektive nackdelar och dels om det kan vara mer ett alternativ för 
yngre än äldre telefonianvändare. 
Undersökningen är inget kunskapstest utan fyll i vad du tror eller vet och tänk på att allas 
medverkan är lika viktig men även frivillig. Jag garanterar att svaren behandlas anonymt och 
kommer enbart att användas som underlag till min C-uppsats.  
Enkäten beräknas att ta ungefär 1-3 minuter att fylla i.  
 
Skulle det vara så att du redan har IP-telefoni installerat hemma är du inte till intresse 
för den här enkätundersökningen.  
 
Jag är varmt tacksam och det är till en stor hjälp för min undersökning att du tar dig tid att 
fylla i enkäten. Enkäterna lämnas till mig, Andreas Bäcklund, eller till den person som av mig 
är utsedd till att dela ut dem. Var god vänd på bladet och börja. 
 
Med vänlig hälsning Andreas Bäcklund 2006-10-01 
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Ange din ålder: __________år 
 
Ringa in ditt svar nedan: 
 
Har du hört talas om IP-telefoni innan du läste den här enkäten? 
 
Ja Nej 
 

 
Om du har svarat Nej på ovanstående fråga är du klar med enkäten och jag tackar för din 
medverkan. 
 
Om du däremot svarat Ja på ovanstående fråga följer 12 stycken påståenden angående IP-
telefoni, ringa in svaret om påståendet är sant eller falskt. 
 
1. Med IP-telefoni kan det bli billigare att ringa än med din fasta telefoni. 
 
Sant Falskt 
 
 
2. För att kunna ringa med IP-telefoni krävs det att du har en dator. 
 
Sant Falskt 
 
 
3. Du måste ha en speciell IP-telefon för att kunna ringa med IP-telefoni. 
 
Sant Falskt 
 
 
4. Med IP-telefoni kan samtalskvaliteten vara lägre än med din fasta telefoni. 
 
Sant Falskt 
 
 
5. Trots att du laddar ner stora filer samtidigt som du pratar kan aldrig 
samtalskvaliteten för IP-telefoni försämras.  
 
Sant Falskt 
 
 
6. Om du ringer larmcentralen ”112” med IP-telefoni kan de alltid se varifrån du ringer. 
 
Sant Falskt 
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7. Du kan flytta med din IP-telefoni varsomhelst där det finns en möjlighet att ansluta 
till Internet. 
 
Sant Falskt 
 
 
8. Vid strömavbrott går det fortfarande att ringa med IP-telefoni precis som med din 
fasta telefoni. 
 
Sant Falskt 
 
 
9. Alla IP-telefoni leverantörer kan erbjuda att det går ringa samtliga betalnummer som 
finns. 
 
Sant Falskt 
 
 
10. Om du byter till IP-telefoni finns det möjlighet till att behålla ditt gamla 
telefonnummer?
 
Sant Falskt 
 
 
11. Med IP-telefoni kan du använda alla Plus-tjänster som du kan använda med din 
fasta telefoni. 
 
Sant Falskt 
 
 
12. Med IP-telefoni finns det möjlighet till att säga upp ditt fasta telefonabonnemang hos 
till exempel Telia. 
 
Sant Falskt 
 
 
 
Ringa in ditt svar nedan: 
 
Kan du tänka dig IP-telefoni som ett alternativ till din fasta telefoni? 
 
Ja Nej 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten. 
  

97 



Bilaga 2: RFC för UDP 
 
RFC 768                                                        J. Postel 
                                                                     ISI 
                                                          28 August 1980 
 
                         User Datagram Protocol 
                         ---------------------- 
 
Introduction 
------------ 
 
This User Datagram  Protocol  (UDP)  is  defined  to  make  available  a 
datagram   mode  of  packet-switched   computer   communication  in  the 
environment  of  an  interconnected  set  of  computer  networks.   This 
protocol  assumes  that the Internet  Protocol  (IP)  [1] is used as the 
underlying protocol. 
 
This protocol  provides  a procedure  for application  programs  to send 
messages  to other programs  with a minimum  of protocol mechanism.  The 
protocol  is transaction oriented, and delivery and duplicate protection 
are not guaranteed.  Applications requiring ordered reliable delivery of 
streams of data should use the Transmission Control Protocol (TCP) [2]. 
 
Format 
------ 
 
                  0      7 8     15 16    23 24    31   
                 +--------+--------+--------+--------+  
                 |     Source      |   Destination   |  
                 |      Port       |      Port       |  
                 +--------+--------+--------+--------+  
                 |                 |                 |  
                 |     Length      |    Checksum     |  
                 +--------+--------+--------+--------+  
                 |                                      
                 |          data octets ...             
                 +---------------- ...                  
 
                      User Datagram Header Format 
 
Fields 
------ 
 
Source Port is an optional field, when meaningful, it indicates the port 
of the sending  process,  and may be assumed  to be the port  to which a 
reply should  be addressed  in the absence of any other information.  If 
not used, a value of zero is inserted. 
 
Postel                                                          [page 1] 
 
                                                             28 Aug 1980 
User Datagram Protocol                                           RFC 768
Fields 
 
Destination  Port has a meaning  within  the  context  of  a  particular 
internet destination address. 
 
Length  is the length  in octets  of this user datagram  including  this 
header  and the data.   (This  means  the minimum value of the length is 
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eight.) 
 
Checksum is the 16-bit one's complement of the one's complement sum of a 
pseudo header of information from the IP header, the UDP header, and the 
data,  padded  with zero octets  at the end (if  necessary)  to  make  a 
multiple of two octets. 
 
The pseudo  header  conceptually prefixed to the UDP header contains the 
source  address,  the destination  address,  the protocol,  and the  UDP 
length.   This information gives protection against misrouted datagrams. 
This checksum procedure is the same as is used in TCP. 
 
                  0      7 8     15 16    23 24    31  
                 +--------+--------+--------+--------+ 
                 |          source address           | 
                 +--------+--------+--------+--------+ 
                 |        destination address        | 
                 +--------+--------+--------+--------+ 
                 |  zero  |protocol|   UDP length    | 
                 +--------+--------+--------+--------+ 
 
If the computed  checksum  is zero,  it is transmitted  as all ones (the 
equivalent  in one's complement  arithmetic).   An all zero  transmitted 
checksum  value means that the transmitter  generated  no checksum  (for 
debugging or for higher level protocols that don't care). 
 
User Interface 
-------------- 
 
A user interface should allow 
 
  the creation of new receive ports, 
 
  receive  operations  on the receive  ports that return the data octets 
  and an indication of source port and source address, 
 
  and an operation  that allows  a datagram  to be sent,  specifying the 
  data, source and destination ports and addresses to be sent. 
 
[page 2]                                                          Postel 
 
28 Aug 1980 
RFC 768                                           User Datagram Protocol 
                                                            IP Interface 
 
IP Interface 
------------- 
 
The UDP module  must be able to determine  the  source  and  destination 
internet addresses and the protocol field from the internet header.  One 
possible  UDP/IP  interface  would return  the whole  internet  datagram 
including all of the internet header in response to a receive operation. 
Such an interface  would  also allow  the UDP to pass  a  full  internet 
datagram  complete  with header  to the IP to send.  The IP would verify 
certain fields for consistency and compute the internet header checksum. 
 
Protocol Application 
-------------------- 
 
The major uses of this protocol is the Internet Name Server [3], and the 
Trivial File Transfer [4]. 
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Protocol Number 
--------------- 
 
This is protocol  17 (21 octal)  when used  in  the  Internet  Protocol. 
Other protocol numbers are listed in [5]. 
 
References 
---------- 
 
[1]     Postel,   J.,   "Internet  Protocol,"  RFC 760,  USC/Information 
        Sciences Institute, January 1980. 
 
[2]     Postel,    J.,   "Transmission   Control   Protocol,"   RFC 761, 
        USC/Information Sciences Institute, January 1980. 
 
[3]     Postel,  J.,  "Internet  Name Server,"  USC/Information Sciences 
        Institute, IEN 116, August 1979. 
 
[4]     Sollins,  K.,  "The TFTP Protocol,"  Massachusetts  Institute of 
        Technology, IEN 133, January 1980. 
 
[5]     Postel,   J.,   "Assigned   Numbers,"  USC/Information  Sciences 
        Institute, RFC 762, January 1980. 
 
Postel                                                          [page 3] 
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Bilaga 3: Resultat från enkät 
 
1. Med IP-telefoni kan det bli billigare att ringa än med din fasta telefoni. 
I diagrammet visas resultatet som framgick från det första påståendet i enkäten. Totalt var det 
202 respondenter som svarade på frågan. 197 personer (98 %) svarade att påståendet var sant 
medan 5 personer (2 %) svarade att det var falskt. 
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2. För att kunna ringa med IP-telefoni krävs det att du har en dator. 
I diagrammet redovisas resultatet som framgick av det andra påståendet. Av 202 respondenter 
var det 145 personer (72 %) som svarade att påståendet var sant medan det var 57 personer 
(28 %) som svarade att det var falskt. 
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3. Du måste ha en speciell IP-telefon för att kunna ringa med IP-telefoni. 
Diagrammet visar resultatet som framgick av påstående tre i enkäten. Av 202 respondenter 
var det 78 personer (39 %) som svarade att påståendet var sant medan 124 personer (61 %) 
svarade att det var falskt.  
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4. Med IP-telefoni kan samtalskvaliteten vara lägre än med din fasta 
telefoni. 
I diagrammet nedan redovisas resultatet som framgick av det fjärde påståendet. Av 202 
respondenter var det 75 personer (37 %) som svarade att påståendet var sant medan 127 
personer (63 %) svarade att det var falskt. 
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5. Trots att du laddar ner stora filer samtidigt som du pratar kan aldrig 
samtalskvaliteten för IP-telefoni försämras 
Diagrammet visar resultatet som framgick av påstående fem i enkäten. Av 202 respondenter 
svarade 141 personer (70 %) att påståendet var sant medan 61 personer (30 %) svarade att det 
var falskt. 
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6. Om du ringer larmcentralen ”112” med IP-telefoni kan de alltid se 
varifrån du ringer 
Diagrammet visar resultatet som framgick av det sjätte påståendet. Av 202 respondenter 
svarade 130 personer (64 %) att påståendet var sant medan 72 personer (36 %) svarade att det 
var falskt. 
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7. Du kan flytta med din IP-telefoni varsomhelst där det finns en möjlighet 
att ansluta till Internet 
Diagrammet nedan redovisar resultatet som framgick av påstående sju. Av totalt 202 
respondenter var det 150 personer (74 %) som svarade att påståendet var sant medan 52 
personer (26 %) svarade att det var falskt. 
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8. Vid strömavbrott går det fortfarande att ringa med IP-telefoni precis 
som med din fasta telefoni 
I diagrammet redovisas resultatet som framgick av det åttonde påståendet i enkäten. Av totalt 
202 respondenter svarade 24 personer (22 %) att påståendet var sant medan 178 personer (88 
%) svarade att det var falskt. 
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9. Alla IP-telefoni leverantörer kan erbjuda att det går att ringa samtliga 
betalnummer som finns 
Diagrammet nedan visar resultatet som framgick av påstående nio. Av totalt 202 respondenter 
svarade 136 personer (67 %) att påståendet var sant medan 66 personer (33 %) svarade att det 
var falskt. 
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10. Om du byter till IP-telefoni finns det möjlighet till att behålla ditt gamla 
telefonnummer 
I diagrammet redovisas resultatet som framgick av påstående tio i enkäten. Av totalt 202 
respondenter svarade 168 personer (83 %) att påståendet var sant medan 34 personer (17 %) 
svarade att det var falskt. 
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11. Med IP-telefoni kan du använda alla plus-tjänster som du kan använda 
med din fasta telefoni 
Diagrammet nedan visar resultatet som framgick av det elfte påståendet. Av totalt 202 
respondenter svarade 132 personer (65 %) att påståendet var sant medan 70 personer (35 %) 
svarade att det var falskt. 
 

0

50

100

150

Antal som svarade att
påståendet var sant

Antal som svarade att
påståendet var falskt

Med IP-telefoni kan du använda alla plus-tjänster 
som du kan använda med din fasta telefoni.

 
 
 
 
12. Om du byter till IP-telefoni finns det möjlighet till att säga upp ditt fasta 
telefonabonnemang hos t.ex. Telia 
I diagrammet nedan redovisas resultatet som framgick av det sista påståendet av de tolv som 
ingick i enkätundersökningen. Av totalt 202 respondenter svarade 156 personer (77 %) att 
påståendet var sant medan 46 personer (23 %) svarade att det var falskt. 
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