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Sammanfattning
IP-telefoni används numera av många hushåll och företag som alternativ till traditionell
fast telefoni via PSTN. Av det totala antalet abonnemang för fast telefoni (ca 3,9 miljoner)
var andelen IP-telefoni 44 procent i slutet av juni 2014, enligt PTS halvårsvisa uppföljning1. IP-telefoni kan levereras över olika trådbundna och trådlösa infrastrukturer, och är
en tjänst som ligger över den själva fysiska infrastrukturen. Kvaliteten på IP-telefoni påverkas både av fysikaliska egenskaper i den infrastruktur som används samt hur transporten av taltrafiken hanteras i dessa infrastrukturer. Så länge det finns en förbindelse
som stödjer signaleringsprotokollet SIP (Session Initiation Protocol) och övriga parametrar som stödjer realtidstjänster, finns emellertid goda förutsättningar för att nå en kvalitet
som kan liknas vid PSTN. Oberoendet till en särskild infrastruktur innebär att när
kunden har en internetförbindelse som uppfyller vissa kvalitetskrav, så kan IP-telefoni
levereras av andra aktörer än operatörer med eget nät, dvs Over The Top (OTT).
IP-baserade infrastrukturer är ursprungligen designade för datatrafik och har i efterhand
utvecklat tekniker för att även transportera tal. IP-telefoni kan teoretiskt sett erbjudas
över alla bredbandsaccesser oavsett teknik. För att nå fullgod kvalitet på taltjänsten ställs
dock andra krav i överföringen av datapaketen jämfört med datatrafik. Bland annat behövs det en viss nivå av lägst tillgänglig bandbredd, där kraven för att leverera en IP-telefonitjänst med god kvalitet anses vara en lägsta överföringshastighet på 256 kbit/s. Det
krävs också att fördröjningen (latensen) i datapaketen är på en acceptabel nivå, vilken
normalt inte får överstiga 0,3 sekunder, QoS (Quality of Service, dvs prioritering av taltrafik), konvertering av analog till digital data och vice versa (talkod, t ex G.711), en
optimerad design i nätverket och anpassad kundplacerad utrustning samt anpassade
administrativa system och driftsorganisation hos operatörerna.
IP-telefoni började erbjudas i Sverige mer allmänt runt åren 2004-2006 och vid den tidpunkten uppstod en hel del problem både med att få anslutningen att fungera för tal och
att få tillräckligt hög kvalitet. Problem som eko, tappade samtal, samtal som inte kom

1

PTS; Svensk Telemarknad första halvåret 2014 - PTS-ER 2014:29
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fram, förvrängda röster, att nå nödsamtal uppstod och en hel del klagomål framfördes av
kunderna. Sedan dess har kvaliteten förbättrats bland annat genom att leverantörerna
använder mer anpassade talkoder, signaliseringssystem, protokoll och QoS för taltjänsten
genom hela infrastrukturen ända fram till slutkunderna. Dessa kvalitetsförbättringar har
inneburit en bättre kundupplevelse och antalet klagomål som rör IP-telefoni är nu på
samma nivå som för traditionell telefoni (PSTN). A-focus kan konstatera att tekniken för
IP-telefoni börjar mogna och ur användarens perspektiv kan kvaliteten anses likvärdig
med traditionell fast telefoni. Det finns numera en etablerad kunskap och kompetens i
branschen för hur design, dimensionering, drift och övervakning av IP-baserad telefoni
ska utformas över både fasta och mobila bredbandsnät.
I Sverige är tillgången till bredbandsaccesser som möjliggör IP-telefoni god, särskilt i tätorter. Däremot är det en utmaning att bygga ut och leverera bredband i glesbygdsområden. Där inte de ordinarie infrastrukturerna byggts ut har telefoni och dataöverföring
varit möjlig via satellit. I Sverige har kommunikation över satellit hittills främst använts
av militär, sjöfart, humanitära organisationer, räddningstjänst m fl. Satellitkommunikation har endast i begränsad omfattning varit ett alternativ för personer och företag i geografiskt avlägsna platser, t ex i fjällvärlden. Det har dock varit ett dyrt alternativ och
främst använts som nödtelefoner.
Sedan ett par år tillbaka har satellitföretaget Eutelsat etablerat en satellit i ett nytt frekvensband, det så kallade Ka-bandet. Även Inmarsat har följt Eutelsats exempel och
placerat ut en satellit i samma frekvensband, under hösten 2014, som dock inte täcker
Norden. Fler satelliter och fler aktörer planeras inom snar framtid. Genom detta
frekvensband och mer effektiv moduleringsteknik kan kunder i Sverige numera få tillgång till en bredbandsaccess och en internetanslutning med överföringshastigheter på
ca 20-22 Mbit/s (ner) och ca 6 Mbit/s (upp). Givet dessa förutsättningar öppnar sig också
möjligheten att få tillgång till IP-telefoni.
För att kunna erbjuda kommunikation via satellit krävs fri sikt mellan en fast ansluten
parabol och mot satelliten. De geostationära satelliter som finns är placerade runt
ekvatorn och de behöver finnas på en relativt hög höjd för att Sverige ska kunna nå
signalen. Den fria sikten måste därmed också vara mot söder. För en bra kvalitet på
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telefonitjänsten behöver kunden ha en anslutning på minst 256 kbit/s tillgänglig, en fast
installerad parabol som tar emot signalen samt ett avtal om en OTT-tjänst. Till skillnad
från andra infrastrukturer medför kommunikation via satellit en relativt lång fördröjning
på ca 225-350 ms (i samtalet därför ca 550-700 ms). En sådan fördröjning märks av användarna och kräver en viss anpassning i samtalet. De erbjudanden som finns idag på den
svenska marknaden är i första hand fokuserade på internetanslutningen. Prisbilden är
liknande den som råder för mobilt bredband och varierar med överföringshastighet och
volym datatrafik som konsumeras. IP-telefonitjänsten kan sedan adderas genom att
teckna ett särskilt abonnemang med en OTT-leverantör. Kostnaden för telefonitjänsten
tillkommer således.
PTS har genomfört en test av internetanslutning och IP-telefoni över satellitkommunikation i det så kallade Ka-bandet. Denna test genomfördes under maj – december 2014
och omfattade åtta olika testplatser. Sju av dessa testplatser har varit i norra delen av
Sverige och på fyra av testplatserna har täckning funnits via Telias GSM-nät och Net1s
3G-nät. På två av platserna har täckning saknats helt. Bredbandskollen har visat att användarna fått tillgång till en bredbandsanslutning på ca 20 Mbit/s nerströms och 6 Mbit/s
uppströms. Till detta har även IP-telefonitjänst (via OTT-leverantör) tillhandahållits.
Denna test hade framförallt fokus på följande områden:
1.

Installationen av den fysiska utrustningen.

2.

Installationen av signalen/anslutningen och i vilken utsträckning fri sikt kan
erhållas.

3.

Den långa latensens inverkan på kundupplevelsen.

4.

Vädrets inverkan på den erhållna bandbredden och risken för bitfel och
paketförluster.

5.

Tjänstens användarvänlighet. Upplevd kvalitet och funktionalitet (utöver
inverkan från latensen).

Det kan konstateras att installationen fungerat väl och genom denna lösning har användarna fått tillgång till en bredbandsanslutning av god kvalitet och stabilitet. Den har fungerat oavsett variation i väderförhållanden och trots flera på- och avstängningar. Användarna har nyttjat tjänster som internetbank, IP-tv, spel, nedladdning av olika typer av

·7

IP-telefoni och bredband via satellit – PTS

filer, internettelefoni, spel mm. De har också använt IP-telefonitjänsten för att ringa och ta
emot samtal. Tjänsterna har använts för privata ändamål och för näringsverksamhet.
Generellt sett kan vi konstatera att användarnas upplevelse varit tillfredsställande och
förutom en viss fördröjning i talet och i nedladdning av hemsidor är den gemensamma
åsikten att detta fungerat i stort sett problemfritt. Det kan också noteras att det i studien
framkommer tydligt att beroendet till internet och till digitala tjänster är så stort i vår
vardag att det är negativt att inte ha denna möjlighet var som helst, när som helst. Framförallt medför tillgången till bredband och telefoni en trygghet och en effektivisering
oavsett om man är privatperson, företagare eller medborgare.
Ur ett nationellt perspektiv och med hänsyn tagen till definitionen på samhällsomfattande tjänster finns det, enligt A-focus, vissa aspekter som PTS behöver beakta vid bedömningen vad gäller bredbandsanslutningen och telefonitjänstens kvalitet och kostnad
över satellitkommunikation. Vad gäller bredbandsanslutningen är det aspekter som kostnad för utrustning och installation, kostnad för bredbandsanslutningen och för mängden
dataöverföring som ingår, överföringshastighet nerlänk/upplänk, fördröjning, fri sikt mot
söder, tillgången eller restriktioner i tillgången till internets tjänsteutbud. För att IP-telefonitjänsten ska fungera med god kvalitet tillkommer även aspekter som eventuella
garantier för QoS, jitter, paketförluster och om den fasta anslutningen kan lokaliseras vid
användning av larmnumret 112.
Baserat på en teoretisk bedömning och fältstudiernas praktiska erfarenheter av internetanslutning och IP-telefoni över satellit är A-focus positiva. Testerna har visat på en stabil
anslutning som fungerat under hela testperioden och för samtliga användare. Bandbredden har varit tillräcklig och fördröjningen har inte skapat brister i tjänsternas funktion.
Utifrån befintliga förutsättningar och utifrån slutanvändares perspektiv anser A-focus att
PTS kan bedöma denna lösning som en bättre lösning än traditionell satellittelefoni, dels
genom den mer fördelaktiga prisbilden, dels genom att abonnenten erhåller både bredbandsaccess och internetanslutning med högre överföringshastigheter och en taltjänst
med god kvalitet. A-focus slutliga bedömning är att såväl internetanslutningen och IPtelefoni över satellit är ett gångbart alternativ till annan teknik i områden och för slutanvändare där utbudet av andra, bättre, alternativ saknas.

·8

IP-telefoni och bredband via satellit – PTS

1 Bakgrund och inledning
Enligt 1 kap. 1 § 2a st, Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska samhällsomfattande tjänster alltid finnas tillgängliga för alla på likvärdiga villkor i hela landet till
överkomliga priser. Bestämmelserna i lagen syftar till att enskilda och myndigheter ska få
tillgång till effektiva telekommunikationer till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. I detta ligger bland annat att var och en ska få möjlighet att från sin stadigvarande
bostad eller sitt fasta verksamhetsställe utnyttja telefonitjänster till ett överkomligt pris.
Det framgår av lagens förarbeten att rimligheten i priset bör ses utifrån konsumentens
perspektiv tillsammans med kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsterna.

Sedan december 2008 har regeringen gett PTS i uppdrag att tillse att abonnenter som
förlorade tillgång till fast telefoni under perioden 2007-2008 åter får tillgång till fast telefoni. PTS uppdrag har förlängts i tre omgångar varav den senaste förlängningen skedde
den 4 oktober 2012 då regeringen (dnr 2012/5019/ITP) beslutade att PTS skulle se till att
personer boende i sin stadigvarande bostad eller fasta verksamhetsställe, som har haft
tillgång till telefoni, men som nu saknar detta, får tillgång till telefonimöjligheter om det
begärs. För åren 2013 och 2014 finns motsvarande uppdrag i PTS regleringsbrev för att
säkerställa tillgången till telefoni.

PTS möjlighet att tillhandahålla tjänster omfattar endast de situationer som marknadens
aktörer inte kan lösa. Dessa situationer uppstår på olika platser i landet men främst i fjällvärlden. Där finns fortfarande flera äldre telefonledningar som fungerat som nödtelefoner. När dessa tas ned drabbas bland annat samebyar vars medlemmar vistas långa
tider på fjället. De tekniker och de tjänster som marknadens aktörer tillhandahåller förändras ständigt och PTS behöver utvärdera möjligheterna att säkerställa tillgången till
telefoni i enlighet med regleringsbreven. Det ska tilläggas att slutanvändarnas behov och
beroende av elektroniska kommunikationstjänster ökar i allt större utsträckning både vad
gäller utbredning och täckning samt kvalitet, vilket medför en ökad betydelse av att
denna tillgång kan lösas.
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En teknik som använts i begränsad omfattning i Sverige men som skulle kunna vara ett
tänkbart alternativ i vissa av de aktuella områdena är telefoni och bredband via satellit.
PTS har uppdragit åt A-focus att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöma om bredband och telefoni via satellitkommunikation kan anses vara fullgoda USO-tjänster enligt
LEK.

På uppdrag av PTS genomförde A-focus, under hösten 2013, en analys kring samebyars
möjligheter att få tillgång till telefoni utifrån deras egenskap som urbefolkning. Resultatet
i den tidigare utredningen kommer i viss mån att följas upp genom detta uppdrag.

2 Syfte
Syftet med uppdraget är, i enlighet med PTS uppdragsbeskrivning, att beskriva de kvalitetsparametrar som har störst inverkan på IP-telefonitjänsten, och sedan i en praktisk
undersökning (fältstudier) utgå från dessa kvalitetsparametrar vid en bedömning av
kvaliteten avseende internetanslutning och IP-telefoni över satellitkommunikation i det
så kallade Ka-bandet.

Resultatet från undersökningen kan sedan användas när PTS står inför möjligheten att
upphandla telefonitjänster till enskilda framöver. Två samebyar har deltagit i fältstudien
och PTS har på så sätt följt upp PTS tidigare utredning om samebyars tillgång till telefoni
från november 2013. Även andra användare har deltagit i studien.

Analysen ska ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ge underlag för PTS att besvara frågan var gränsen går för PTSs skyldighet att tillhandahålla tjänster med utgångspunkt i
kvalitet, användarvänlighet och kostnad för PTS och slutanvändaren. Resultatet av denna
rapport kommer att ligga till grund för arbetet med samhällsekonomiska undersökningar
inom post- och telekomområdet avseende PTS fortsatta tillhandahållande av telefoni- och
bredbandstjänster. Skulle studien visa att bredband och IP-telefoni via satellit inte är
gångbara alternativ till ”traditionella kommunikationstjänster” får detta samhällsekonomiska konsekvenser som senare behöver utredas.
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2.1

Avgränsning

I enlighet med PTS uppdragsspecifikation är den telefonitjänst som ska undersökas inom
detta uppdrag IP-telefoni via bredbandslänk. Dels ska kvalitetsparametrar för IP-telefoni
generellt kartläggas och analyseras, dels ska IP-telefoni via just satellitlänk undersökas
och utvärderas. Traditionell satellittelefoni omfattas inte av uppdraget.

Med IP-telefoni avses här den form av IP-baserad telefoni där en ordinarie telefon kopplas till en bredbandsanslutning via exempelvis en terminaladapter. Alternativt används
en IP-telefon eller motsvarande som kopplas direkt till en bredbandsanslutning. En
abonnent på en IP-telefonitjänst ska kunna nå, och bli nådd av, telefoner kopplade till
PSTN- och ISDN-näten.

Internettelefoni omfattas inte av detta uppdrag. Med internettelefoni avses IP-baserad
telefoni som via ett mjukvaruprogram i dator eller mobilterminal förmedlar telefoni över
det publika internet, som t ex Skype eller Viber.

3 Uppdragets olika delar och frågeställningar
Uppdraget har varit en kombination av olika delar med olika frågeställningar där den
slutgiltiga frågan som ska besvaras är om IP-telefoni via ”satellitbredband” kan anses
vara en fullgod USO-tjänst. Uppdraget har genomförts i två delar:

3.1

Del 1 – Teoretisk kartläggning och utredning av IP-telefoni
generellt samt av bredbandstjänster och IP-telefoni över satellit

Del 1 har bland annat bestått av en kartläggning av aktörer och erbjudanden. I detta har
ingått att göra en bedömning av om det kan anses vara samhällsekonomiskt riktigt att
PTS investerar i och/eller förlitar sig på sådan teknik för att tillgodose behovet av telefoni- och bredbandstjänster i Sverige, med hänsyn tagen till:

 Kvalitet, prestanda och funktionalitet.
 Är tjänsten användarvänlig med hänsyn till anskaffning, installation och bruk?
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 Kostnadsunderlag.
 Parametrar som har störst inverkan på funktion/kvalitet hos en IP-telefonitjänst.
 Beskrivning av hur konsumenter och PTS kan utvärdera och jämföra kvaliteten för IPtelefonitjänster i Sverige, i dagsläget.

3.2

Del 2 – Uppföljning av fältstudien

Fältstudien har haft som syfte att i praktiken utvärdera funktionaliteten på en bredbandsanslutning och IP-telefoni via satellit. PTS har upphandlat fem försöksinstallationer för
bredband/IP-telefoni via satellit (utplacerade på åtta olika platser). Leverantören har varit
RB Communication och installationen är gjord på olika platser i Sverige. Fältstudien har
bland annat följt upp:

 Kvalitet, prestanda och funktionalitet.
 Om kostnaden för tjänsten kan bedömas som ett överkomligt pris för konsumenten
 Tjänstens användarvänlighet
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4 Uppdragets genomförande
4.1

Del 1 - Teoretisk kartläggning och utredning

Uppdraget har bestått av ett flertal parametrar som bedömts och analyserats. Dels kombinationen av satellit, telefoni och bredband, dels kombinationen av perspektiven marknad, teknik, användare, juridik och ekonomi. För att hantera denna komplexitet av
många faktorer har A-focus arbete med informationsinhämtning och analys varit iterativt. Vi har arbetat utifrån följande process:

Bild 1: Steg i genomförandeprocessen
Under arbetets gång har vi:
 Inhämtat information från skrivet och publicerat material.
 Intervjuat olika typer av aktörer såsom satellitleverantörer, mobiloperatörer, OTTleverantörer, IP-telefonileverantörer med egen infrastruktur, utrustningsleverantörer.
 Använt A-focus eget referensbibliotek och tidigare genomförda studier.
 Reflekterat och dragit slutsatser av inhämtad information.
 Haft löpande avstämningar med PTS.

Sammantaget har vi intervjuat ca 20 personer, se bilaga 2. Uppdraget är till största delen
genomfört under perioden april – juni 2014.

4.2

Del 2 – Fältstudie

Uppföljningen av PTS fältstudie av RB Communications testutrustning påbörjades i
slutet av maj 2014 och pågått till och med december 2014. Testpersonerna har bestått av:
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Test 1 – Hälsinglands inland; Installationen utfördes av testpersonen själv i maj 2014.
Användningen påbörjades samtidigt som installationen. Användningen har omfattat
både bredband och IP-telefoni via både Cellip och Telavox. Utrustningen installerades i
Hälsingland i ett område där endast mobil 3G-täckning fanns (Telia Edge och Net1)
under maj –juni och därefter även 4G via Telia.

Test 2a - Roslagen; Installationen utfördes av testpersonen själv i juni 2014. Användningen påbörjades samtidigt som installationen. Användningen har omfattat både bredband och IP-telefoni via Telavox. Utrustningen installerades i Roslagen i ett område där
endast mobil 3G-täckning fanns (Telia Edge och Net1). El saknades på platsen vilket
medförde att det i utrustningen också ingick elutrustning (bärbart batteri).

Test 2b - Norrbotten 1; Installationen utfördes av testpersonen själv i augusti 2014.
Användningen påbörjades samtidigt som installationen. Användningen har omfattat
både bredband och IP-telefoni via Telavox. Utrustningen installerades i Norrbotten där
endast mobil 3G-täckning fanns (Telia Edge och Net1). El saknas på platsen vilket medförde att det i utrustningen också ingick elutrustning (bärbart batteri).

Test 2c – Norrbotten 2; Installationen utfördes av testpersonen själv i september 2014.
Användningen påbörjades samtidigt som installationen. Användningen har omfattat
både bredband och IP-telefoni via Telavox. Utrustningen installerades i Västerbotten där
endast mobil 3G-täckning fanns (Telia Edge och Net1).

Test 3 - Västerbotten; Installationen utfördes av installatör i juni 2014. Användningen
påbörjades samtidigt som installationen. Användningen har omfattat både bredband och
IP-telefoni via Telavox. Utrustningen installerades i ett sameviste i Västerbotten där täckning saknas. El saknas på platsen vilket medförde att det i utrustningen också ingick
elutrustning (solpanel).

Test 4 - Jämtland; Installationen utfördes av installatör i juni 2014. Användningen påbörjades samtidigt som installationen. Användningen har omfattat både bredband och
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IP-telefoni via Telavox. Utrustningen installerades i Bergs kommun i södra Jämtland där
mobil 3G-täckning fanns (Telia Edge och Net1) samt bredband via ADSL (8 Mbit/s).

Test 5a - Lappland; Installationen utfördes av testpersonen själv i juni 2014. Användningen påbörjades samtidigt som installationen. Användningen har omfattat både bredband och IP-telefoni via Telavox. Utrustningen installerades i ett sameviste i Lappland
där täckning saknas på platsen.

Test 5b – Lappland 2; Installationen utfördes av testpersonen själv i oktober 2014. Användningen påbörjades samtidigt som installationen gjordes. Användningen omfattade
endast bredband. Utrustningen installerades i Kiruna där täckning av såväl koppar och
mobilnät finns som möjliggör bredband och telefoni. Då testpersonen lämnade Lappland
1 togs utrustningen med och installerades i den ordinarie bostaden.

Förutom ovanstående tester har A-focus även varit i kontakt med några övriga kunder på
bredbandsaccessen och internetabonnemangen. Dessa kunder har inte använt IP-telefonitjänsten.

Värmland; Befintlig kund sedan hösten 2013. Kunden har genomfört flera olika installationer, både för egen del samt för andras i egenskap av återförsäljare till lösningen.
Installationerna har utförts av användarna själva. Användningen har enbart omfattat
bredband och internetabonnemang. Utrustningen är installerad bland annat i Värmland.

Jämtland 2; Befintlig kund sedan maj 2013. Kunden har genomfört flera olika installationer, både för egen del samt för andras i egenskap av återförsäljare till lösningen. Installationerna har utförts av användarna själva. Användningen har omfattat bredbandsaccess och internetabonnemang. Utrustningar har installerats på olika platser i norra
delarna av Sverige och för såväl privatpersoner som företagskunder.

Norrbotten 2; Befintlig kund sedan hösten 2013. Installationer är gjorda på flera platser
och har utförts av kunden själv. Användningen har omfattat bredbandsaccess och internetabonnemang. Utrustningen är installerad i norra fjälltrakter där radiolänk-lösning
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funnits och/eller endast mobil 2G och 3G-täckning via Telia, i begränsad utsträckning har
även Net1 funnits dock med en upplevd kvalitetsbrist med avbrott som följd.
A-focus har genomfört uppföljningen av fältstudien enligt nedanstående process.

Bild 2: A-focus genomförandeprocess av uppföljning av fältstudie

Den information som A-focus inhämtat från den teoretiska kartläggningen (del 1) har till
stora delar använts för uppföljningen i fältstudien (del 2). Syftet har varit att bedöma
tillgängligt erbjudande för bredband och IP-telefoni utifrån ett användarperspektiv, dvs
kvalitet, prestanda och kostnad.
Uppföljningen har bland annat baserats på framtaget uppföljningsmaterial av såväl installationen som användningen och omfattat:

 Hur installationen skett (praktiskt och användarmässigt)?
 Hur användarna upplever kvaliteten på telefonitjänsten och på bredbandstjänsten?
 Användarnas åsikter om telefonitjänsten och bredbandstjänsten?

Liksom för den teoretiska delen av uppdraget har löpande avstämningar skett med PTS
under fältförsöken.
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5 IP-telefoni
IP-telefoni är taltrafik som går via datanätet istället för det traditionella telenätet (PSTN).
Överföringen av röstsamtalet är helt digital och går över ett paketförmedlat datanät där
IP2 är bärare av tjänsten. Taltrafiken skickas således som paket istället för en krets/ström
som görs i PSTN. För att IP-telefoni ska kunna fungera måste abonnenten ha en internetanslutning med en viss överföringshastighet. IP-telefoni kan vara nomadisk, dvs en
abonnent kan ta med sig telefonitjänsten till en annan plats genom att koppla in telefondosan eller modemet där, dock krävs en internetanslutning även på denna plats.

Det utrymme som taltrafik normalt sett kräver är 64 kbit/s, därtill krävs ca 20 ms för
signaleringen. Operatörer utgår från att det utrymme som krävs för IP-telefoni är ca 100120 kbit/s. För att säkra kvaliteten i taltrafiken prioriteras taltrafiken framför datatrafik,
vilket går under benämningen QoS.
En traditionell telefonitjänst, PSTN (Public Switched Telephone Network), har fördelen
att levereras över ett nätverk som är dedikerat för uppgiften och kontrollerad genom hela
kedjan. Själva nätet är kretskopplat och i första hand utformat för att garantera funktionen för en taltjänst och samtliga standarder är utformade för detta ändamål. Denna
lösning ger ett garanterat utrymme för taltrafiken end-to-end.
En telefonitjänst som transporteras över ett paketkopplat nät/ IP-baserat nät, så kallad IPtelefoni eller VoIP (Voice over IP) är i motsats till PSTN oberoende av det underliggande
nätet så länge som telefonipaketen med ljud och signalering kommer fram i rätt takt.
Fördelen med det är att det underliggande nätet kan transportera olika typer av tjänster
och behöver inte längre vara dedikerat för telefoni. Att transportera och säkra kvaliteten
på taltrafik över IP är av sin natur mer komplext i och med att nätet är mer flexibelt, varierande och fler nätkomponenter inblandade. Trafiken är således svårare att ha kontroll
över. IP-baserad trafik är i första hand utformad för att hantera data och har i efterhand
anpassats för tal.

2

Internet Protocol
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Det faktum att IP-baserad telefoni kan vara oberoende av det underliggande nätet medför att telefonitjänsten och nätverksanslutningen inte behöver levereras av samma aktör.
Detta faktum har öppnat för en konkurrens och ökat tjänsteutbud genom OTT. En OTTbaserad telefonitjänst kan levereras oberoende av nätverksleverantör och oberoende av
infrastruktur, på så vis blir också tjänsten mer nomadisk till sin natur.
En avgörande skillnad mot telefoni via PSTN är att IP-telefoni alltid kräver tillgång till el
hos abonnenten.

5.1

IP-telefoni i Sverige3

Försäljningen av abonnemang på IP-telefoni tog ordentlig fart under åren 2004-2006 och
det har varit en konstant tillväxt av IP-baserade telefoniabonnemang sedan dess. Från att
ha varit ett billigare alternativ till traditionell telefoni med en sämre garanterad kvalitet,
är IP-telefoni idag ett substitut där skillnaderna ur en användares perspektiv alltmer suddas ut. I Svensk telemarknad följer PTS kontinuerligt upp antalet fasta telefoniabonnemang och vid halvårsskiftet 2014, fanns det knappt 3,9 miljoner fasta abonnemang i
Sverige, något som minskar kontinuerligt. Av dessa abonnemang var ca 1,7 miljoner IPtelefoni, dvs 44 procent. Under det senaste året (juni 2013-juni 2014) har antalet abonnemang på IP-telefoni ökat med 15 procent. Av det totala antalet abonnemang på IP-telefoni var ca 84 procent privatabonnemang och 16 procent företagsabonnemang.

IP-telefoni levereras över olika infrastrukturer, där abonnemang på IP-telefoni via xDSL
hade en andel på 37 procent, via fiber eller fiber-LAN hade en andel på 32 procent och
via kabel-tv knappt 21 procent. Enligt uppgifter från PTS finns det runt 70 anmälda operatörer som erbjuder IP-baserade telefoniabonnemang. De största aktörerna var
TeliaSonera (41 procent), ComHem (20 procent) och Telenor (16 procent). Tillsammans
hade de tre största aktörerna inom IP-telefoni tillsammans nästan 1,3 miljoner abonnenter.

3

PTS; Svensk Telemarknad första halvåret 2014 - PTS-ER 2014:29

· 18

IP-telefoni och bredband via satellit – PTS

Marknadsandelar - abonnemang på IP-telefoni i Sverige (juni 2014)
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Bild 3: Marknadsandelar på IP-telefoniabonnemang. Källa: PTS, Svensk telemarknad
första halvåret 2014 - PTS-ER 2014:29

5.2

Faktorer som påverkar kundens upplevelse av IP-telefoni

För en slutkund beror upplevelsen av en elektronisk kommunikationstjänst på hela erbjudandet. De parametrar som en konsument kan bedöma vad gäller bredbandsanslutningen är främst kostnad för utrustning och installation, kostnad för bredbandsanslutning och internetabonnemang samt för mängden dataöverföring som ingår, överföringshastighet nerströms/uppströms, fördröjning, tillgången eller restriktioner i tillgången till
internets tjänsteutbud och om infrastrukturen är öppen för att konsumenten t ex ska använda en IP-telefonitjänst från en annan leverantör. Vad gäller IP-telefonitjänsten bör
konsumenten dessutom säkerställa att de får ett E.164 nr och att priserna på telefonitjänsten är väl kända, eventuella garantier för QoS och om den fasta anslutningen kan
lokaliseras vid användning av larmnumret 112.
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Därtill styrs även kundupplevelsen av leverantörens omhändertagande av kunden dvs;
att bli kund, mottagandet på kundtjänst, kvaliteten på fakturor etc. Dessa aspekter borde
kunna bedömas av konsumenterna själva. Däremot finns det rent tekniska kvaliteter på
bredbandsanslutningen och på IP-telefonitjänsten som är svårare för en konsument att
bedöma i förväg. I följande avsnitt är det den tekniska kvaliteten på tjänsten som är i
fokus.

5.2.1

Tekniska faktorer för upplevelsen av IP-telefoni

De tekniska faktorer som påverkar kvaliteten på IP-telefoni är dels hur operatören
hanterar och utformar sin nätdrift såsom nätdesign, drift och övervakning, tillgång till
stödsystem för provisionering och konfiguration etc. Dels påverkas tjänsten av de fysiska
egenskaperna i den teknik som används för att producera tjänsten.

5.2.1.1 Nätdrift
För att ett elektroniskt kommunikationsnät ska fungera tillfredsställande för IP-telefoni
är design, dimensionering, drift och övervakning av betydelse för kvaliteten. Operatörer
som både tillhandahåller telefonitjänsten och det underliggande nätet som tjänsten går
över har kontroll över sin egen nätdrift och därför också bättre möjligheter att säkerställa
tillgängligheten för hela tjänsten. Denna omfattande kontroll har inte de operatörer som
levererar IP-telefoni som en tjänst över någon annan operatörs nät, dvs OTT.

5.2.1.2 Design och dimensionering
Grunden för att kunna erbjuda en högkvalitativ IP-baserad telefonitjänst ligger i ett väl
designat, konfigurerat och dimensionerat core-, backbone och accessnät. En design och
konfiguration som ej anpassats för sitt ändamål, kan leda till onödiga fördröjningar och
potentiella flaskhalsar i nätet som i sin tur kan leda till spärrar av trafiken och kapacitetsbrist. En bristfällig design kännetecknas av att datapaketen går genom onödigt många
servrar samt att servrar, routrar eller förbindelser mellan dessa antingen är underdimensionerade, eller att konfigurationen av andra nätelement, t ex brandväggar, medför att
datapaketen går genom onödigt många noder. En undermålig konfiguration leder lätt till
extra fördröjningar (latens). Ett väl designat och dimensionerat nät kännetecknas
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däremot av kort latens, av ett minimum av noder som datapaketen måste passera samt
att nätet inte når överbelastning under bråd timme (även kallad busy hour eller peak
hour), dvs att kunderna i nätet inte upplever en sämre tjänst under till exempel kvällstid.
Just dimensionering av nätet har i traditionell kretskopplad telefoni varit en väl känd
kunskap som utgått från köteori och dimensionering för Grade of Service, GoS, dvs
sannolikheten för spärr i nätet. Det har också varit en relativ enkel beräkning då endast
en tjänst hanterats. Motsvarande kunskap om hur bredbandsnät ska dimensioneras har
varit en större utmaning då fler tjänster ska samsas om samma utrymme och att tillgängligt utrymme därför också varit mer dynamiskt. Dessa utmaningar har i sin tur
bidragit till att kvaliteten på IP-telefoni varit sämre, vilket drabbat kundernas upplevelse
negativt. I takt med att IP-telefoni blivit en mer erkänd och etablerad tjänst som alltfler
slutanvändare förlitar sig på, har behovet av en korrekt design och dimensionering ökat
och därmed kunskapen. Idag har de stora aktörerna en högre kompetens för design och
dimensionering av bredbandsnät som bär IP-telefoni som tjänst och därigenom har
kvaliteten på tjänsten också ökat.

5.2.1.3 QoS inställningar
Telefoni som tjänst är till sin natur kretskopplat, dvs det är två ändar som ska stå i
konstant förbindelse med varandra under det pågående samtalet. Tal över IP måste
således kunna nå liknande egenskaper, trots att tekniken inte är kretskopplad.

Som vi nämnt ovan förmedlas IP-paket i den ordning och den prioritet de kommer in till
en viss nod. Så länge det finns gott om fri kapacitet så kommer paketen att förmedlas
vidare utan fördröjning. När det kommer in paket i högre takt än vad som kan skickas
vidare så kommer paketen att buffras för att sändas så fort det finns kapacitet tillgänglig.
Om det kommer in paket i sådan omfattning att buffrarna fylls upp kommer noden att
kasta de inkommande paketen som inte får plats i bufferten. Noderna i ett paketkopplat
nät kommer således att förmedla paket efter bästa förmåga, så kallad ”Best Effort”. En
realtidstjänst som IP-telefoni kommer att fungera bra i ett nät med hög bandbredd, hög
kapacitet och ej alltför hög nyttjandegrad. Så fort nätets kapacitetstak närmar sig kommer
realtidstjänster att få en markant försämrad kvalitet och kundupplevelse.
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För att garantera kvaliteten för realtidstjänster krävs således antingen en avsevärd mängd
fri kapacitet eller en funktion som prioriterar vissa paket. Denna prioriterade funktion
benämns vanligtvis Quality of Service (QoS). Genom QoS sätts en prioritetsflagga i IPpaketets header och därigenom prioriteras dessa framför vanliga paket. Förutom QoS i
nätet behöver även den kundplacerade utrustningen (RGWn, residential gateway4) prioritera VoIP-paket före andra typer av IP-paket. RGWn har varit ett problemområde och
orsakat en hel del problem för operatörerna som levererat VoIP. I takt med IP-telefonins
mognad har även den kundplacerade utrustningen förbättrats, trots det är det RGWn en
av de främsta anledningarna till klagomål (se vidare avsnitt 5.4 Klagomål på tjänsten).

5.2.1.4 Drift och övervakning
Drift och övervakning är direkt avgörande för den övergripande upplevelsen av kvaliteten i ett nät, dvs att fel och brister som uppstår identifieras och åtgärdas snabbt. Ur ett
organisatoriskt perspektiv är ledningens beslut avseende så kallade affärsregler och prioritering av den övergripande kvaliteten avgörande som hur själva organisationen för drift
och övervakning är dimensionerad och organiserad. Effektiviteten för hur driftorganisationen levererar är därefter beroende av dess kompetens och tillgång till effektiva stödsystem. Framförallt hos de stora och traditionella operatörerna har även stödsystem och
SLA varit anpassat för PSTNs struktur och inte IP, vilket skapat problem i leveransen av
tjänsten. I detta inkluderas aktörernas tillgång till och placering av reservdelar, organisationens kompetens, samt verktyg och stödsystem för felsökning.

5.2.2

Fysiska egenskaper hos det/ de nät som tjänsten går över

En telefonitjänst går normalt över flera olika nät, med olika tekniska egenskaper, t ex
signalering och talkoder. En A- respektive B-part i ett samtal kan befinna sig i samma
eller olika nät. De olika näten är sammankopplade via Interconnect där formatet för
telefonin konverteras till det andra nätets format. Det finns ett flertal olika tekniska faktorer som påverkar kvaliteten på den fysiska uppkopplingen i ett nät och som påverkar

4

Ett samlingsnamn för olika typer av kundplacerad utrustning såsom router, modem, switch
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kvaliteten på IP-telefonitjänsten; tillgänglig bandbredd, fördröjning, eko, paketförluster
samt QoS.

5.2.2.1 Tillgänglig bandbredd
För att IP-telefoni ska fungera så krävs en minsta tillgänglig bandbredd på förbindelsen
under hela samtalet. Otillräcklig bandbredd leder till paketförluster vilket i sin tur innebär att delar av ljudet försvinner. I traditionell kretskopplad telefoni så kopplas samtalet
upp via ett antal på varandra följande linjer som tillsammans utgör en krets vilken ger en
garanterad bandbredd under hela samtalet. Vid uppkopplingstillfället måste lediga linjer
finnas hela vägen mellan A- och B-part, därefter är bandbredden garanterad. I ett paketkopplat nät finns inte den möjligheten varvid tillräckligt med fri kapacitet måste finnas
för att kunna ta upp fluktuationer i trafikmängden för alla användare och applikationer
under ett samtals gång.

Den minsta bandbredd som krävs beror bland annat på vilken talkodare (CODEC/
COder/DECoder) som används. En talkodare har funktionen att konvertera analogt tal
till en digital bitström i ena änden och konvertera tillbaka till analogt ljud i den andra.
Traditionell digital telefoni gör detta med PCM, Pulse Code Modulation, vilken är en
vanlig analog till digital omvandling som resulterar i en 64 kbit/s bitström. Det finns en
mängd olika talkodare för detta ändamål, där skillnaderna ligger i graden av komprimering, tolerans mot paketförluster, talkvalitet, stereo mm. Beroende på vilken talkodare
som används så kommer dels ljudkvaliteten att påverkas, dels behovet av tillgänglig
bandbredd att variera. Den standard som teleoperatörer vanligtvis använder är ITU-Ts
standard G.711, vilket är samma format som traditionell telefoni via PSTN. G.711 anses
leverera hög talkvalitet med kräver också, relativt andra talkodare, mer bandbreddsutrymme. Det utrymme som talet i sig tar i anspråk är 64 kbit/s, därtill krävs ca 20 ms för
signaleringen. Operatörer utgår från att det utrymme som krävs för IP-telefoni med
G.711 är ca 100-120 kbit/s för att nå fullgod funktionalitet och kvalitet. Då är inte utnyttjandet av bredbandsanslutningen för andra ändamål inkluderat, vilket kräver ytterligare
bandbredd.
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När taltrafik går från PSTN till IP, eller vice versa, sker således en omvandling av taltrafiken. Vid varje sådan omvandling kan kvaliteten av taltrafiken påverkas, vilket medför att med antalet omvandlingar försämras också kvaliteten på telefonitjänsten. Skulle
det vara IP hela vägen eller PSTN hela vägen kan kvaliteten säkras på ett bättre sätt. Enligt leverantörer av IP-telefoni finns det talkodare (G.722) som ger HD-kvalitet men det
kräver IP hela vägen, vilket i praktiken idag bara är möjligt i företagsnät. (Samtrafik av
tal över IP görs inte mellan operatörer i Sverige idag utan samtrafik sker över PSTN.
Skulle samtrafik över IP-näten ske skulle kvaliteten och tillförlitligheten vara bättre.)

Följande tabell 15 visar den genomsnittliga bandbredden med och utan header
compression6 för ett antal vanliga talkodare:

CODEC
G 711
G.723.1
G.723.1
G.726
G.728
G.729

Bit Rate (Kbps)
64
6.3
5.3
32
16
8

Bandwith without Bandwith with
header compression header compression MOS
82.8
67.6
4.1
18.9
8.8
3.9
17.9
7.7
3.65
50.8
35.6
3.85
28.5
18.4
3.61
26.8
11.6
3.27

Tabell 1: Olika talkodare, deras upplevda talkvalitet (MOS) samt erforderlig bandbredd.

Förutom bandbredden är användningen av QoS-parametrar i IP-näten av stor betydelse
för kvaliteten på taltjänsten, särskilt vid lägre bandbredder eller när tillgänglig bandbredd utnyttjas i stor utsträckning av annan användning. Det går alltså att kompensera
för bristen av QoS med en väl tilltagen bandbredd, se vidare nedan 5.2.2.5.

5 Källa Cisco
Header Compression är metoder för att minska mängden överflödig data genom att komprimera headern för
respektive protokoll i IP-telefonins användardata; IP, UDP och RTP. Dessa protokoll har sammanlagt 40 Byte i
headern. Genom komprimering får man ner det till 2 eller 4 Bytes. Vinsten av header compression blir större ju
mer komprimerat ljudet är. En talkodare som G.729 har 20 Bytes tal-data per paket. En header ovanpå detta
med 40 Bytes ger att tal-datat utgör endast 33 procent av hela paketet.
6
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5.2.2.2 Fördröjning (latens) i bredbandsuppkopplingen
Fördröjning, eller som det ofta kallas latensen, över bredbandsanslutningen har stor inverkan på upplevelsen av en IP-telefonitjänst. Allmänt vedertaget anses det att en fördröjning end-to-end på 150 ms och mer (enkel väg) är märkbar. Med 300 ms fördröjning
eller mer anses kvaliteten av många som oacceptabel.

”Ping” är ett sätt att mäta fördröjningen i den infrastruktur som används. Det man mäter
är då round trip time, RTT, dvs tiden fram och åter, vilket betyder att fördröjningen är
halva den tiden. Ping är en grov metod att estimera fördröjning med då den anger fördröjningen för Best Effort-trafik, dvs datapaket utan att QoS-prioritering har använts. För
IP-telefoni vore det mest lämpligt att mäta fördröjningen på de verkliga VoIP-paketen,
dvs datapaketen som innehåller telefonisamtalet. Då vet man att uppmätta värden på
latens är baserat på rätt QoS-klassning.

Den utveckling som skett för IP-baserad telefoni har givit att både vanlig telefoni, PSTN,
och IP-telefoni över fasta bredbandsnät har i stort sett samma förutsättningar för fördröjning givet att IP-telefonin är optimalt dimensionerad och konfigurerad.

Fördröjningen i ett IP-telefonisamtal påverkas av följande:


Avståndsfördröjning. Långa avstånd mellan A- och B-part ger fördröjning
genom det geografiska avståndet. Det kan framförallt vara märkbart vid
kommunikation över satellit som befinner sig på långt avstånd från Jorden eller
mellan olika världsdelar.



Transportfördröjning. Fördröjning orsakad av noder i det underliggande nätet
på vägen mellan A- och B-part. Nät med många routrar, brandväggar, bristfällig
optimering och tillgänglig kapacitet adderar mer fördröjning.



Talkodarfördröjning. Det tar tid att koda ljud. Ju mer kompression desto mer
fördröjning. G.711 har kortare fördröjning än t ex G.729.



Jitterbuffer. Jitterbuffer är bra för att jämna ut inverkan av varierande
fördröjning i det underliggande nätet (jitter), men buffertens längd adderas till
den totala fördröjningen.
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Bild 4 nedan visar på sambandet mellan latens (envägs) och upplevd talkvalitet beroende
på talkod, mätt utifrån det så kallade MOS-värdet. Vi kan konstatera att bäst kvalitet av
dessa fyra talkoder har G.711. Vi kan också konstatera att MOS-värdet sjunker drastiskt
vid längre fördröjning än 250 ms.

Bild 4. MOS som funktion av latens för olika talkodare 7

MOS (Mean Opinion Score) är en metod för att mäta kvaliteten på en taltjänst och
standardiserat i ITU-T (rekommendation P.800). En referensgrupp av människor lyssnar
på pågående samtal eller testsamtal i ett telefoninät och var och en i gruppen ger sin
subjektiva bedömning av telefonsamtalets kvalitet. Ett medel av gruppmedlemmarnas
enskilda bedömningar ger ett sammantaget värde, MOS, Mean Opinion Score.

MOS
5
4
3
2
1

Quality
Excellent
Good
Fair
Poor
Bad

Impairment
Imperceptible
Perceptible but not annoying
Slightly annoying
Annoying
Very annoying

Tabell 2: Definitionen av MOS-skalan.

7 Källa: http://www.recursosvoip.com/docs/english/AssessingVoIPCallQualityUsingtheE-model.pdf
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5.2.2.3 Jitter - variationer i fördröjningen
Så länge som fördröjningen är konstant så kommer VoIP-paketen att anlända i en jämn
ström och i rätt ordning. Jitter är benämningen på när det är variationer i fördröjningen.
Om fördröjningen varierar kan VoIP-paketen anlända i fel ordning. VoIP skickas över
protokollen RTP (Real-Time Transport Protocol) som går över UDP (User Datagram
Protocol) som in sin tur skickas över IP (Internet Protocol). UDP är det normala protokoll
som används för VoIP medan TCP är det normala protokoll för vanlig data. UDP har, till
skillnad från TCP, ingen leveransgaranti (dvs paketen skickas iväg i blindo utan att
någon ack (bekräftelse) skickas tillbaka med bekräftelse att de kommit fram) och således
inte heller någon garanti för att paketen kommer i rätt ordning.

Med användningen av UDP får varje VoIP-paket som skickas ett sekvensnummer och en
tidsstämpel. Den mottagande sidan kan därmed lätt identifiera om paketen kommer i fel
ordning samtidigt som för sent anlända VoIP-paket slängs. Oavsett om VoIP-paket måste
slängas pga att de anlänt i fel ordning, eller om de inte anlänt alls pga paketförluster, så
måste tomrummet i ljudet fyllas ut. Det kallas Packet Loss Concealment, PLC. Beroende
på vilken talkodare som används kommer en kund att uppleva paketförluster olika.
Vissa talkodare erbjuder bra ljud trots större mängd paketförluster än andra talkodare.

Användningen av så kallade ”Jitter Buffers” minskar inverkan av jitter. En jitterbuffer
samlar (buffrar) VoIP-paketen, placerar dem i rätt ordning och levererar dem vidare till
talkodaren i en jämn ström. Användningen av jitterbuffer medför en fördröjning som är
lika mycket som längden på jitterbufferten. Jitterbuffer finns normalt i mjukvaran i slutkundens ATA-box (Analog Telefon Adapter), dvs den box som omvandlar IP-telefoni till
vanliga analoga telefoner. Jitterbuffert finns också som en del av omvandlingen från IPtelefoni ut till PSTN/ PLMN eller vid omvandling till andra talkodare.

Om fördröjningen redan är kritisk är det av stor vikt att reducera jittret till ett minimum.
Det kan göras genom att i stället använda QoS-parametrar så att VoIP-paket prioriteras i
nätet och på så vis förblir oberoende av variationer i last i nätet.
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Vanlig telefoni, PSTN, drabbas inte av jitter genom att anslutningen mellan A- och B-part
är kopplad som en krets med garanterad och jämn bandbredd.

5.2.2.4 Paketförluster
Den stora utmaningen med IP-telefoni är förekomsten av paketförluster. Inverkan av förlust av IP-telefonipaket beror dels på omfattningen på paketförlusterna, hur paketförlusterna är fördelade och också på vilken talkodare som används. Känsligheten för paketförluster och möjligheten att korrigera för paketförluster är betydligt större i kvaliteten på
IP-baserat tal än data. När paketförluster uppnår en viss dignitet blir det problem. Paketförluster i skurar är ett större problem än få paketförluster jämnt fördelat i en paketförmedling.
”10 procent paketförlust kontinuerligt är bättre än 10 procent paketförlust i klump”.

Paketförluster är mer vanligt vid teknikskiften, dvs när kommunikationen ska omvandlas
från analog till digital kommunikation eller vice versa. Bild 5 nedan visar hur olika
grader av paketförluster inverkar på den upplevda talkvaliteten som funktion av talkodare och fördröjning. Ju längre fördröjning desto känsligare blir kommunikationen för
paketförluster.

Bild 5: Paketförlusters inverkan på en G.711 respektive G.729 talkodare för olika
grader av latens8

8 Källa: http://www.recursosvoip.com/docs/english/AssessingVoIPCallQualityUsingtheE-model.pdf
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5.2.2.5 Ekosläckning
Ekon kan uppstå av flera olika anledningar, bl a vid längre fördröjning finns en sådan
risk. Ekon uppstår inte i sig på grund av lång fördröjning, utan det är vid lång fördröjning märks att eko finns. Om fördröjningen är 0 ms, så kommer ekot samtidigt som det
ursprungliga ljudet och det går inte att höra skillnad på vilket ljud som var original och
vilket som var eko. För väldigt korta fördröjningar mellan originalljudet och ekot, under
40 ms, kan det mänskliga örat inte uppfatta ekon.

Det finns två grundläggande orsaker till varför ekon uppstår i telefonisammanhang. Det
ena är övergången från fyrtråd till tvåtråd. Det vill säga övergången från en fyrtrådsledning eller motsvarande där ljudets respektive riktning är separerade från varandra fysiskt
eller logiskt, till en analog telefon med tvåtrådsanslutning. I det här fallet kopplas ljudets
båda riktningar ihop elektriskt på så vis att ljudet som ska till telefonens högtalare kopplas elektriskt till telefonens mikrofon. Ljudet från part A kommer därmed att ekas
elektriskt tillbaka hos part B.

Den andra orsaken är en akustisk återkoppling mellan högtalare och mikrofon i telefonen. I det här fallet spelar utformningen av telefonen en avgörande roll. Stora ihåliga
telefoner kopplar ljudet bättre mellan högtalare och mikrofon än kompakta och välfyllda
telefoner. Likaså kommer en handsfree med separat hörsnäcka och mikrofon att minska
återkopplingen markant.

En ekosläckares uppgift är att detektera ljud som ekats tillbaka och filtrera bort det. Från
att ha varit ett relativt sett vanligt problem vid IP-telefoni finns nu ekosläckare på flera
ställen i näten samt i den kundplacerade utrustningen, och problemen har minskat
avsevärt.

5.2.3

Sammanfattning av fysiska och tekniska egenskaper

Det kan konstateras att det finns en mängd tekniska aspekter på bredbandsanslutningen
och i utformningen av en IP-telefonitjänst som kommer att påverka dess kvalitet. En nätoperatör har möjlighet att kontrollera kvaliteten in den underliggande infrastrukturen
genom att optimera nätdriften och därmed påverka graden av fördröjning, jitter, paket-
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förluster, ekon. En OTT-leverantör har inte motsvarande möjligheter då de förlitar sig på
den infrastruktur som deras telefonitjänst levereras genom.

5.3

Hur mäts kvaliteten på en IP-telefonitjänst?

Det finns två sätt att mäta kvaliteten för en telefonitjänst. Aktiv eller passiv mätning.

5.3.1

Aktiv mätning

Aktiv mätning innebär att aktiva telefonsamtal görs där en känd ljudfil spelas upp i ena
änden och kvaliteten på det mottagna ljudet mäts i den andra änden. Det kan göras
genom testsamtal och manuella kontroller. De flesta operatörer har idag som rutin att
ringa ett relativt stort antal testsamtal för att verifiera funktion och kvalitet efter en uppgradering eller förändring i nätet. Traditionellt har kvaliteten i telefonisystem mätts
genom att en större grupp människor avlyssnat antingen verkliga pågående samtal eller
särskilt utformade testsamtal och därefter har var och en av avlyssnarna i gruppen gett
sin gradering av kvaliteten av det aktuella samtalet. Ett genomsnittligt värde av hela
referensgruppens samtliga graderingar har därefter beräknats som medelvärde av
graderingarna, MOS, Mean Opinion Score. MOS-värdet anges i en skala från 1-5, se
bilaga 1.9

För att göra mer kvantitativa tester för att bättre statistiskt kunna uttala sig om kvaliteten
på telefonitjänsten så krävs automatiserade mätningar.

5.3.1.1 Automatiserade aktiva mätningar
Det finns system för att med aktiva testsamtal mäta den uppfattade kvaliteten på en
telefonitjänst. Dessa system är ofta även gjorda för att kunna testa samtal i väldigt stora
volymer för att testa nätets kapacitet, så kallade lasttester. Systemen kan hantera upp till
100-tusentals samtidiga samtal.

ITU-T ha publicerat vissa nivåer på riktvärden på MOS (Betyg 0-5), PSTN har ett MOS-värde på 4,2 och GSM
3,5. IP-telefoni har haft samma mål som GSM, men nu är kvaliteten bättre operatörerna har slutat mäta MOSvärdet förutom i undantagsfall. Numera går man in i systemet när kunden har problem och inte annars.
9
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Principen för aktiv mätning av kvaliteten på en IP-telefonitjänst är att skicka en känd
ljudfil in i telefonisystemet och sedan ta emot den avkodad i andra änden. Där mäts kvaliteten genom att mäta den uppfattade skillnaden mellan mottaget samtal med originalet
och ett mätvärde erhålls. För vanlig smalbandig telefoni används normalt algoritmen
PESQ, Perceptual Evaluation of Speech Quality, för att utvärdera kvaliteten. PESQ är
dock inte lämpat för bredbandiga system som högupplöst tal, HD-voice. För dessa typer
av system måste man använda uppföljaren POLQA. Se bilaga 1.

5.3.2

Passiv mätning

Passiv mätning innebär att den upplevda kvaliteten mäts på befintliga telefonsamtal i
realtid. Genom att placera ut mätutrustning på ställen där all taltrafik passerar i nätverket
kan samtalen snappas upp och analyseras med avseende på latens, jitter, paketförluster
etc. Med detta system beräknas och uppskattas MOS-värdet teoretiskt och inte av användarens upplevelse. Metoden och algoritmen för detta beskrivs av E-modellen, ITU-T
rekommendation G.107. Många ATA-boxar har en variant av denna modell implementerad.

5.3.3

Sammanfattning av mätning av tjänsten

Det finns olika sätt att mäta kvaliteten i IP-telefonitjänsten. Tekniska kvalitetsparametrar
som beskrivits i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2 är av en sådan karaktär att ska kvaliteten bedömas
med stor noggrannhet så behöver särskild mätutrustning installeras i nätet. Det är ofta
kostsamt och numera används oftast kundupplevelsen som den främsta mätmetoden.

5.4

Klagomål på telefonitjänsten

Om de tekniska aspekterna har förbättrats borde det också märkas ur ett kundperspektiv.
När IP-telefoni började erbjudas som en allmän tjänst för privatpersoner och företag, var
det en tjänst som ansågs som modern men som också ofta förknippades med bristfällig
kvalitet och ett sämre, men billigare, alternativ till traditionell telefoni.
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PTS klagomålsstatistik visar att kunderna ofta har problem med till exempel (otillgängliga) innehållstjänster, problem i samband med flytt, tekniska problem med själva installationen, trygghetslarm och nummerspärrar. 10 Däremot mottages sällan klagomål på
själva IP-tekniken. Fram till och med maj 2014 hade PTS tagit emot 282 klagomål som rört
fast telefoni, 9 av dessa klagomål kunde härledas till IP-telefoni. Det faktiska antalet kan
vara större då det dels finns konsumenter som inte är medvetna om att de har IP-telefoni,
dels att abonnenten faktiskt har en IP-lösning men där det är ett annat problem som står i
fokus.

Även Telekområdgivarna tar emot och följer upp konsumentklagomål11. I sin registrering
görs en uppdelning mellan IP-telefoni och traditionellt telefoni. Det finns en viss osäkerhet i vad problemet egentligen har berott på, där t ex en del ärenden som kategoriseras
som IP-telefoni rör triple play, dvs också tv och bredband. Av de klagomål som telefoni
kan vi dock konstatera att i förhållande till det totala antalet abonnemang på telefoni så
är det inte längre någon skillnad på andelen klagomål som rör IP-telefoni och traditionell
telefoni.

Ärenden om IP-telefoni
Ärenden om traditionell telefoni

Jan - mars 2013
111
207

Jan - mars 2014
116
263

Tabell 3: Klagomål registrerade hos Telekområdgivarna första kvartalet 2013 respektive 2014.
Telekområdgivarna (dåvarande Konsumenternas tele- och Internetbyrå, KTIB) hade 116
klagomål som rörde IP-baserad telefoni sista kvartalet 2006 samt 184 klagomål första
kvartalet 2007. Vid utgången av år 2006 fanns det 405 000 telefoniabonnemang på IP-telefoni och vid utgången av första halvåret 2007 fanns det 497 000 abonnemang (ca 10 procent av samtliga abonnemang på fast telefoni).12 Vi kan konstatera att andelen klagomål i

http://pts.se/sv/Privat/Telefoni/Konsumentarbete/Konsumentklagomal/
www.telekomradgivarna.se
12 Svensk Telemarknad, http://statistik.pts.se
10
11
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relation till andelen abonnemang sjunkit drastiskt och att nivån för IP-telefoni nu är linje
med traditionell telefoni. Noteras kan att en relativt stor andel av klagomålen verkar ha
att göra med den kundplacerade utrustningen, (t ex router, modem, gateway).
Den bild som ges av PTS och Telekområdgivarnas uppföljningar bekräftas av operatörerna. De framhåller att problemen var större förr, när IP-telefoni lanserades, och därmed också klagomålen. Enligt operatörerna var främsta anledningen bristfällig hantering
av QoS i taltjänsten, brist på ekosläckare, brist i kapaciteten i vissa nät och att olika nät
inte fungerade bra tillsammans. I takt med att operatörerna vidtagit åtgärder i sina nät
har problemen avtagit och även de främsta klagomålen. Däremot är det fortfarande
många kunder som inte vet vad IP-telefoni är och hur det ska installeras.

5.4.1

Sammanfattning av klagomål på tjänsten

Efter att ha granskat klagomålen och stämt av med aktörerna är A-focus slutsats att problemen i IP-telefoni har minskat under de senaste åren och för närvarande kan det inte
utläsas några skillnader i kundernas upplevelse av IP-telefoni jämfört med traditionell
telefoni.

5.5

Sammanfattning av kvaliteten på IP-telefonitjänsten

Vi kan konstatera att följande faktorer kan påverka kvaliteten på IP-telefonitjänsten
negativt:



Tillgänglig kapacitet räcker inte.



Fördröjning i bredbandsinfrastrukturen.



QoS är bristfällig (prioriteringen av taltrafiken).



Ekosläckare saknas eller är inte tillräckliga (ett problem som avtagit med tiden).



Olämplig talkodare (ett problem som i stort sett inte existerar längre då samtliga
aktörer använder G.711).



För många omkodningar till följd av att taltrafiken går över nät med olika tekniker,
exempelvis mellan PSTN, Mobilnät och IP-nät.



Elförsörjning saknas (ex strömavbrott).



RGWn är inte lämplig för taltrafik.
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Portar som inte är öppnade hela vägen.



Brandväggar som blockerar vägen.



Infrastrukturen är inte öppen, dvs telefonitjänsten kan inte köpas från annan leverantör än infrastrukturägare.

De tekniska förutsättningarna på IP-telefoni har förbättrats under den senaste tioårs perioden, såväl tekniker och rutiner har blivit mer anpassade till de behov som behövs för att
leverera IP-telefoni med de kvalitetskrav som kunderna har. Dessa kvalitetskrav motsvarar i stort den tjänst de tidigare erhöll via PSTN. Att dessa åtgärder också medfört en
bättre kundupplevelser bekräftas av att kundklagomål numera är likvärdiga mellan IPtelefoni och PSTN. De kvalitetsförbättrande åtgärderna som operatörerna gjort omfattar
bland annat:

 Bättre RGW hos slutkunderna, exempelvis ATA-boxar, routrar, modem mm.
 Mer tillförlitlig QoS.
 Effektivisering av nätens design och utformning.
 Bättre utrustning från leverantörer av nätkomponenter.
 Drift och serviceorganisationer.
 CRM systemen har utvecklats.

Långt ifrån alla av dessa parametrar kan en konsument bedöma. De flesta tekniska parametrarna behöver särskild mätutrustning för att bedöma med stor noggrannhet. Idag
anses ofta att användarens upplevelse av kvaliteten är tillräcklig som bedömningsunderlag. Vad gäller bredbandsanslutningen kan konsumenterna främst bedöma överföringshastigheten, eventuell fördröjning, täckning, pris på överföringshastighet och
eventuellt pris på mängden dataöverföring, och om anslutningen är bundlad med andra
tjänster eller att vissa typer av tjänster inte tillåts. Vad gäller IP-telefonitjänsten bör konsumenten dessutom säkerställa att de får ett E.164-nr och granska priset på telefonitjänsten. Används en OTT-leverantör bör det även ingå en möjlighet att registrera adressen till
den fasta anslutningen hos OTT-leverantören, det möjliggör att de via 112 kan identifiera
adressen.
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6 Förutsättningar för IP-telefoni över olika bredbandsanslutningar
Förutsättningarna för god samtalskvalitet inom IP-telefoni är direkt beroende av det
underliggande bredbandsnätets egenskaper. I följande avsnitt diskuteras olika typer av
bredbandsnät och deras egenskaper.

6.1

Trådbundna bredbandsnät

Till denna kategori av nät räknas fiberanslutning, xDSL, bredband över kabel-tv samt
Ethernet-anslutning. I denna kategori av bredbandsnät är IP-telefoni en väl etablerad
tjänst. Kvaliteten är erkänt god under senare år och ett mycket stort antal abonnenter har
sin fasta telefoni ansluten som IP-telefoni i trådbundna bredbandsnät.

Kapacitetsbehovet är förhållandevis stabilt och förutsägbart genom att användarna är
stationära. Det ger en förenkling i dimensionering och utbyggnad och således en mer
förutsägbar kvalitet på IP-telefonin. Säsongsvariationer i kapacitetsbehovet är små och
har därmed en minimal inverkan på dimensionering och kundupplevelse.

Latensen i dessa nät är liten, endast ett par millisekunder för fiberbaserade system upp
till ca 25 ms för xDSL.

QoS är vanligtvis implementerat för operatörens egna telefoni- och tv-tjänster. Dock
tillhör det ovanligheten att QoS är tillgängligt för rena tjänsteleverantörer av IP-telefoni.
OTT-aktörer har därmed oftast liten möjlighet att påverka kundupplevelsen för
slutkunden.

6.2

Mobila bredbandsnät

Till kategorin mobila bredbandsnät räknar vi de mobila 3G- och 4G-näten, vilket omfattar
de fem mobiloperatörer med egna mobilnät i Sverige.

IP-telefoni över mobila infrastrukturer är möjlig och är QoS implementerat blir IPtelefoni en fullgod upplevelse även i dessa nät.
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Mobila bredbandsnät har dock större utmaningar genom de fluktuationer i kapacitetsbehovet som uppstår genom att kunderna är mobila och med kort varsel kan samlas i
stora mängder på små ytor, t ex vid stora event som Sweden Rock, Swedish Rally, eller
populära semesterorter/fritidsanläggningar. Det finns därmed en större risk att kvalitetsproblem uppstår grundat på kapacitetsbrist i de mobila bredbandsnäten.

Latensen i mobilnät är något längre än för fasta bredbandsnät. Vanligtvis är RTT mellan
40 och 80 ms, ibland i hårt lastade celler upp till 150 ms.

6.3

Satellitbaserade bredbandsnät

Historiskt har satellitbaserade internetuppkopplingar varit förknippade med höga kostnader, lång fördröjning och begränsad kapacitet. Genom de senaste årens tillgång till Kasatelliter i frekvensbandet 26.5 – 40 GHz har förutsättningarna vad gäller kapacitet och
pris förändrats.

Satellit har i sin karaktäristik en betydligt längre latens än de ovan nämnda infrastrukturerna. RTT ligger i spannet 550 – 700 ms, vilket innebär ca 225 – 350 ms enkel väg. Det
betyder att det är en fördröjning som kommer att uppfattas av båda parter vid telefonisamtal. Det är en konsekvens av avståndet till satelliten, vilket är ett faktum som inte kan
bortses från och gäller oavsett om det rör sig om traditionell satellittelefoni eller IP-telefoni. Konsekvensen blir som störst när två parter finns på varsin satellitanslutning.

Tillgänglig bandbredd är rimligen förhållandevis stabil och förutsägbar genom att det
dels är känt för leverantörerna om hur många anslutningar de har i varje beam, dels att
det är fasta anslutningar och inte mobila. Se vidare avsnitt 7.

6.4

IP-telefoni - Over-the-top

IP-telefoni kan erbjudas av aktörer med egen fysisk infrastruktur samt av aktörer som
erbjuder det som en accessoberoende IP-telefonitjänst över bredbandsanslutningar i
andra aktörers nät (OTT). Aktörer som erbjuder IP-telefoni som OTT har normalt sett
inga affärsmässiga avtal med infrastrukturägaren för de tjänster som OTT-aktören er-

· 36

IP-telefoni och bredband via satellit – PTS

bjuder, och OTT-leverantörens trafik kan inte prioriteras i nätet på samma sätt som hos
en aktör med egen infrastruktur. Kvaliteten på telefonitjänsten som en OTT-aktör erbjuder vilar därmed på den kvalitet som slutkunden har i sin bredbandsanslutning samt på
den kundplacerade utrustningen (RGWn). Operatörer med egna nät har ofta egna RGWn
som de kontrollerar, vilket inte en OTT kan ha på samma sätt. En slutkund kan då köpa
routrar/modem av olika kvalitet och ibland är de inte ens anpassade för IP-telefoni vilket
givetvis skapar problem. En OTT- har inte heller samma möjligheter att sälja bundlade
tjänster, exempelvis triple-play.

Värt att notera är att hos en större företagskund, med eget nätverk och egen anslutning
till internet, har en OTT större möjligheter att kontrollera kvaliteten på sina tjänster.

6.5

Sammanfattning av förutsättningar för IP-telefoni över olika
bredbandsanslutningar

Som vi redan nämnt kan i stort sett alla bredbandsanslutningar användas för IP-telefoni,
men det finns en variation i de tekniska egenskaperna som kommer att påverka kvaliteten i olika stor omfattning. Främst behöver konsumenten bedöma den faktiska och
garanterade bandbredden, det totala priset samt om det finns en märkbar fördröjning
eller inte.
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7 Särskilt om satellit
Satellit är en kommunikationsteknik med omfattande täckning. Hittills har PTS upphandlat satellittelefoni för hushåll och verksamhetsställen som inte har något annat alternativ. Utifrån definitionen av samhällsomfattande tjänster behöver dock satellitkommunikation närmare analyseras, särskilt vad gäller överkomligt pris, möjligheten att
ringa nödsamtal, tillgång till fax och funktionellt tillträde till internet.

Satellitsystem använder radiofrekvenser för att sända till och från satelliter. De system
som idag används för telefoni och internet använder tre olika frekvensband, vilket medger olika egenskaper som påverkar leveranser av bredbandsanslutning och telefonitjänster.

 L-bandet använder 1-2 GHz-bandet
 Ku-bandet använder 12-18 GHz-bandet
 Ka-bandet använder 26,5 - 40 GHz-bandet

Liksom för övrig radiokommunikation är karaktäristiken i satellitkommunikation att ju
högre frekvensband desto högre bandbredd, däremot på bekostnad av räckvidd och stabilitet i signalen. Det betyder att Ka-bandet kan ge högre bandbredder men är samtidigt
mer känslig för störningar, väderförhållanden, fri sikt och täckning. Lägst bandbredder
uppnås i L-bandet men i detta band uppstår i stort sett inga problem till följd av väder.
För all satellitkommunikation krävs att det är fri sikt mellan parabol och satellit, för att
signalen ska kunna skickas och tas emot utan störning. De geostationära satelliter som
finns är placerade runt ekvatorn och den fria sikten måste därmed vara i sydlig riktning.
Just det faktum att fri sikt är avgörande, gör att satellitkommunikation kan vara problematisk i större städer där byggnader täcker den fria sikten, i trakter med mycket skog och
höga berg. Möjligheten till fri sikt påverkas även av på vilken höjd satelliten finns. Denna
påverkan är särskilt stor för länder som finns vid polerna, t ex de nordiska länderna. En
lågt gående satellit kommer nämligen att ha signaler som närmar sig horisonten i Sverige
och kan därmed vara svåra, eller rent av omöjliga, att få in. Högt gående satelliter är således att föredra för i Sverige. Det ska också tilläggas att i de nya satellitsystemen, dvs
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Ka-bandet, används även en ny teknik som gör att moduleringen är bättre och att
frekvenser kan återanvändas vilket gör att möjlig bandbredd ökar än mer. Jämfört med
andra infrastrukturer går kommunikation via satellit en betydligt längre sträcka, dvs det
ligger en fördröjningseffekt i överföringen av signaler och information som inte finns i
annan infrastruktur. Denna fördröjning uppgår till ca 225-350 ms, enkel väg (vilket betyder en effekt i samtalet på det dubbla).

Signaler från en bredbandssatellit i Ka-bandet är indelade i så kallade beams, varje beam
har en viss given bandbredd som kan utnyttjas av användarna som täcks/nås av beamen.
En beam riktas av till ett särskilt geografiskt område. Det finns således en begränsning i
hur många användare som samtidigt kan utnyttja en beam och därmed en satellit.

7.1

Satellitsystem över Sverige

För telefoni och internet så är Sverige täckt av olika satellitsystem med olika karaktär.

7.1.1

Eutelsat Broadband

Eutelsat Broadband har idag 30 satelliter i Ku-bandet och en satellit i Ka-bandet. Via Kabandet kan de leverera bredbandsanslutningar på upp till 22 Mbit/s per anslutning. De
har idag en geostationär satellit över Ekvatorn, på ett avstånd från jorden på 36 000 km.
Eutelsat har totalt sett 150 000 kunder i Europa, främst små och medelstora företag samt
privatpersoner. Eutelsat säljer sina tjänster via distributörer/återförsäljare i varje land.
Det är distributörerna som sätter priserna i respektive land baserat på lokala förutsättningar såsom efterfrågan och prisnivåer från konkurrerande alternativ. Eutelsat erbjuder
även prioriterad trafik för tal över sin bredbandsanslutning.

Via en återförsäljare, RB Communications, har Eutelsat sålt bredband över satellit i
Sverige i nästan 2 år. Bredbandstjänsten säljs via varumärket ”Tooway” och vid halvårsskiftet 2014 hade Tooway ca 200 bredbandskunder 13. Enligt vad PTS erfarit så kan fler

13

Antalet kunder har erhållits från RB Communication samt Eutelsat.
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leverantörer av motsvarande tjänst bli aktuella i närtid. I Sverige erbjuds IP-telefoni över
bredbandsanslutningen (som OTT-tjänst), men än så länge finns enbart testkunder.

Bild 6. Illustration över Eutelsats nätverk via satellit. Källa: Eutelsat
Eutelsats bredbandstjänst är en fast anslutning, där abonnenten har en parabol installerad på en byggnad/ställning. Utrustningen väger ca 15 kg och möjligheten att flytta den
från plats till plats är därmed begränsad. För att erhålla IP-telefoni ansluts en ATA-box
till bredbandsmodemet.

Bild 7: Kundplacerade utrustning för bredband via satellit. Källa: Eutelsat
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Eutelsat täcker Norden med 8 beams, varav Sverige täcks av 4 beams. Enligt Eutelsats
uppskattning har de för närvarande en kapacitet över Sverige som skulle kunna täcka ca
10 000 abonnenter med 20 Mbit/s.

7.1.2

Inmarsat

Inmarsat har geostationära satelliter i det så kallade L-bandet, det innebär att satelliterna
ligger på en fast punkt längs ekvatorn. Dessa system täcker Sverige i vinkel. Konsekvensen av geostationära system är att ju längre norr ut i landet, desto mer problem uppstår
med radioskugga. Inmarsat är ett globalt system och erbjuder idag telefoni och internetanslutning. Enligt distributörer i Sverige kan det via Inmarsat erbjudas överföringskapaciteter på upp till max 650 kbit/s, men anses ändå inte vara tillräckligt för att IP-telefoni
ska kunna erbjudas i någon större omfattning. Inmarsat har installerat ett satellitsystem i
Ka-bandet under hösten 2014 och tjänster säljs under varumärket ”Global Xpress”. Även
Inmarsat kan därmed erbjuda bredbandsanslutningar med högre bandbredder men säljer
än så länge främst till offentlig sektor eller till företagskunder. ”Global Xpress” har ännu
ingen täckning i Norden. Målet för Inmarsat är att utöka antalet satellitet i Ka-bandet
men när det kommer att ske är ännu oklart.

7.1.3

Iridium

Iridium är ett satellitsystem för satellittelefoni i L-bandet. Iridiums system består av
66 lågt flygande satelliter (LEO, low earth orbiting) som går i polära banor. Detta medger
god täckning över polerna, inklusive Sverige. Satelliternas banor är lagda som ett rutnät
där deras täckningsområden, beams, korsar varandra så att de ska nå ständig täckning.
Enligt återförsäljare kan kapaciteten i L-bandet numera komma upp till 30 kbit/s. Telefoni
erbjuds som kretskopplad tjänst.

7.1.4

Thuraya

Thuraya erbjuder satellittelefoni samt anslutning till internet på hastigheter upp till
444 kbit/s. Deras satellitsystem består av geostationära satelliter och verkar i L-bandet.
Tyvärr är Thurayas täckning över Sverige begränsat, särskilt den norra delen, och ej ett
rekommenderat alternativ för det ändamål och ansvar som PTS har.
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7.2

Marknadsförutsättningar för satellit

Satellitkommunikation används i Sverige främst av sjöfart, militär, humanitära organisationer, räddningstjänst samt storföretag och medieföretag med verksamhet/uppdrag i
utlandet. I viss utsträckning används satellit även av friluftsanläggningar, friluftsmänniskor, jordbruk och tillfälliga byggnadsanläggningar. Förutom som den primära kommunikationstekniken, används satellitkommunikation ofta som back-up för företag som, ur
ett kommunikationsperspektiv, bedriver kritisk verksamhet såsom kärnkraftverk, vindkraftverk, oljeplattformar, militär m fl.

Användningen och efterfrågan av kommunikation via satellit för telefoni och bredband
har varit begränsad i Sverige. För det första på grund av att Sverige har en så god täckning av annan trådbunden och trådlös infrastruktur, för det andra att satellittelefoni är
betydligt dyrare än andra telefonitjänster och för det tredje har kvaliteten inte svarat upp
mot användarnas förväntan. I Sverige har privatpersoner och företag, främst använt
satellittelefoner som nödtelefoner på särskilt avlägsna platser och i utsatta områden eller
personer. PTS har också i enlighet med särskilt uppdrag upphandlat bl a traditionell
satellittelefoni till ett fåtal användare.

Satellitbaserade tjänster säljs i olika länder via distributörer och återförsäljare. Det begränsade marknadsunderlaget för bredband och telefoni via satellitkommunikation har
medfört att de företag som säljer dessa tjänster i Sverige är små, i antal anställda och omsättning. Det skulle kunna bli en utmaning om efterfrågan skulle öka, särskilt om fler
kunder var privatpersoner och små företag som generellt sett kräver mer administration
och support än större företag.
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8 Kostnad
Att jämföra priser för bredbandsanslutningar och telefonitjänster från olika aktörer är
alltid en utmaning. Dels har respektive aktör ett stort utbud av olika erbjudande med
varierande prisstrukturer och prisplaner anpassade till olika målgrupper, dels varierar
prisstrukturer och samtalstaxor mellan olika aktörer. Prissättningen kan till exempel
variera mellan:

 Typ av underliggande infrastruktur som används vilket inverkar på priset för såväl
internetanslutning som telefonitjänst (koppar, fiber, coax, mobilt).
 Bundling av tjänster, t ex bredband, telefoni och tv.
 Priset på telefonitjänsten påverkas dessutom den infrastruktur som den mottagande
partern tar emot samtalet från.
 Priset på telefonitjänsten beror på vem operatören är, dvs om det är inom operatörens
egna nät/mellan egna kunder eller inte.
 Tid på dygnet då telefonisamtalet sker.
 Månadsavgiftens storlek för telefonitjänsten, vilken ofta har en direkt påverkan på
samtalstaxornas nivåer.
 Öppningsavgiftens storlek.
 Om det i månadstaxan ingår en pott som användaren först får förbruka innan ytterligare samtalstaxa debiteras.
 Engångsavgiften/startavgiftens storlek.

Den stora variationen av priser gör att det är svårt att bedöma vilket abonnemang som är
mest fördelaktigt och vilka abonnemang som är jämförbara. A-focus har hämtat information från pricerunner.se och från aktörers publicerade prislistor. A-focus har utgått
från det samtalsmönster som används för en normal telefonikund. 14

14

80 samtal per månad, total samtalstid 400 minuter per månad, 40 procent till fast och 60 procent till mobil.
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8.1

Kostnad för bredbandsanslutning

Som vi nämnt finns det endast en återförsäljare av Eutelsats bredbandsanslutning i
Sverige idag. Deras prissättning och prisstruktur följer den som mobiloperatörerna vanligtvis använder för sina bredbandsabonnemang. Det betyder att priset varierar med
mängden data som laddas ner. A-focus har valt några bredbandsabonnemang som ofta
används av den målgrupp som också är en trolig målgrupp för satellit.
Typ av bredband

Nerlänk

Upplänk

Datamängd per månad

Bindningstid

Pris per månad

Net 1

Mobilt - 3G

9,3 Mbit/s

0,8 Mbit/s

30 GB

12 mån

299 kr

Telenor

Mobilt - 4G

100 Mbit/s

50 Mbit/s

8 GB

12 mån

299 kr

Telia

Mobilt - 4G

100 Mbit/s

5 Mbit/s

10 GB

24 mån

219 kr

Telia

ADSL

8 Mbit/s

0,8 Mbit/s

Fritt

Ingen

329 kr

Alltele

ADSL

24 Mbit/s

1 Mbit/s

Fritt

18 mån

265 kr

Tele2

Mobilt - 4G

20 Mbit/s

8 Mbit/s

30 GB

Ingen

349 kr

Satellit
Satellit

22 Mbit/s
22 Mbit/s

6 Mbit/s
6 Mbit/s

10 GB
25 GB

12 mån
12 mån

395 kr
495 kr

Tooway
Tooway

Bild 8: Prisjämförelse av bredbandsabonnemang som vanligtvis finns att teckna i områden med bristfällig täckning. Källa: Pricerunner.se samt RB Communications hemsida.
Av ovanstående tabell kan vi konstater att i dagsläget ligger priset bredbandsanslutning
via satellit något högre än jämförbara abonnemang hos mobiloperatörerna.

8.2

Kostnad för IP-telefoni via satellit

A-focus har även beräknat kostnaderna för några erbjudanden med IP-telefoni över satellit. Det betyder att kostnad för såväl bredbandsanslutning och telefonitjänsten ingår.
Det kan konstareras att kostnaden för en normal telefonikund är relativt likvärdig mellan
operatörer som levererar IP-telefoni över eget nät och traditionell telefoni. Däremot är IPtelefoni som OTT-tjänst generellt sett något billigare än både IP-telefoni över eget nät och
traditionell telefoni. Vi har bland annat jämfört:

 Tooway bredband + IP-telefoni via Telavox (OTT)
 Tooway bredband + IP-telefoni via Cellip
 Net1 bredband och IP-telefoni
 Telia ADSL + Cellip
 Telia bredband + bredbandstelefoni över koppar
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Erbjudande
2 Mbit/s (ca)
Tooway (2) och Telavox
Tooway (2) och Cellip (Bas)
Net1 (bas)
Telia bredband och bredbandstelefoni

Total kostnad för bredband
och telefoni

Telia bredband och Telavox*

Tillkommande kostnader för
abonnemang och utrustning

565 kr
560 kr
439 kr
349 kr

995 kr för parabol
995 kr för parabol
695 kr för riktantenn + 250 kr startavgift
695 kr i startavgift

522 kr

695 kr i startavgift

765 kr
760 kr
639 kr
439 kr
629 kr

995 kr för parabol
995 kr för parabol
695 kr för riktantenn + 250 kr startavgift
695 kr i startavgift
695 kr i startavgift

15-30 Mbit/s (ca)
Tooway (25) och Telavox
Tooway (25) och Cellip (Bas)
Net1 (Alltid)
Telia bredband och bredbandstelefoni
Telia bredband och Telavox*

* Priser för Telia bredband utan telefoni inhämtades i augusti 2014, inga priser för bredband
utan telefoni är publicerade på Telias hemsida utan kunden hänvisas till kundtjänst för priser

Tabell 4: Exempel på olika erbjudanden med bredband och IP-telefoni. Källa: Leverantörernas hemsidor samt pricerunner.se
Baserat på ovanstående beräkning ser vi att den högsta totalkostnaden för IP-telefoni
över ett bredbandsabonnemang som erbjuder ca 2 Mbit/s är kombinationen av Tooway
och Telavox15. Skillnaden mellan denna kombination och Net1s bas-abonnemang är
126 kronor i månaden i vår beräkning. Skillnaden i kronor är i stort sett densamma när vi
ser till abonnemang med högre överföringshastigheter.

Vår slutsats är att det nuvarande erbjudandet via satellitkommunikation ger en något
högre månadskostnad för konsumenterna. Givetvis tillkommer alltid kostnaden för ett
särskilt bredbandsabonnemang vilket alla konsumenter kanske inte anser är nödvändigt.
Ofta innebär dock IP-telefoni som OTT-tjänst en lägre kostnad än traditionell telefon och
mobiltelefoni. En ytterligare kostnad på 995 kronor tillkommer för hyra/leasing av nödvändig utrustning, dvs parabol. Denna kostnad kan dock jämföras med en riktantenn via
till exempel Net1, som uppgår till 695 kronor.

15

Enligt de prisuppgifter vi fått om abonnemang och samtalstaxor från RB Communications.
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8.3

Nyttan med bredband och telefoni via satellit

PTS har ett ansvar att se till att alla i Sverige har tillgång till fast anslutning för telefonitjänsten samt tillgång till grundläggande bredband som idag motsvaras av 1 Mbit/s. Tillgång till bredband och telefoni är generellt sett god i Sverige.

Enligt senaste bredbandskartläggningen har:
 Ca 99,9 procent har tillgång till minst 1 Mbit/s
 Ca 98 procent tillgång till minst 1 Mbit/s via trådbunden infrastruktur
 99,9 tillgång till minst 1 Mbit/s via trådlös infrastruktur

Enligt PTS har:
 Ca 650 anmälningar inkommit vad gäller avsaknad av tillgång till 1 Mbit/s
 17 personer/verksamhetsställen fått upphandlad telefonilösning av PTS, varav 11 fortfarande är i drift 2014. Några av dessa är upphandlad traditionell satellittelefoni.

Företag och privatpersoner som saknar tillgång till fast telefoni är mycket ovanligt och
inträffar i områden där framförallt täckningen från mobilnäten inte når fram till abonnenten, dvs på avlägsna platser eller där byggnaden finns i radioskugga. På dessa måste
man lösa tillgången till telefoni genom att sätta upp en riktantenn för att därigenom få
bättre täckning via något av de befintliga mobilnäten eller använda satellittelefoni. IPtelefoni över satellit är ett betydligt billigare alternativ än traditionell satellittelefoni och
har bättre täckning än mobilnäten.

Företag och privatpersoner som saknar tillgång till fast bredbandsanslutning om 1 Mbit/s
är fler än de som saknar tillgång till telefoni, men det rör sig fortfarande främst om personer och företag i avlägsna platser på landsbygden eller i områden som har en säsongsvariation i befolkningsmängd. Påverkan av bristfällig tillgång till ett kommunikationsnät
påverkar både de fasta verksamhetsställena och de fast boende samt de personer som
kommer till och rör sig i området under vissa säsonger. Med bredband via satellit erhålls
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täckning för i stort sett samtliga och för många är också kapaciteten på ca 20 Mbit/s betydligt högre än vad de har idag.

8.4

Bredbandsanslutning och IP-telefoni via Eutelsat i landsbygdsområden

Eutelsats tjänster säljs i dagsläget endast under varumärket Tooway och i Sverige är RB
Communication distributör. Enligt Eutelsat söker de efter fler distributörer i Sverige. RB
Communication AB (org nr: 556789-0719) bildades år 2000 och är registrerat i Norrtälje.16
Enligt information från Eutelsat och RB Communication har de 200 bredbandskunder i
Sverige idag och flertalet kunder har tillkommit under 2014. Deras primära målgrupp är
företag, men erbjuder även tjänster till privatpersoner. Försäljningen sker främst genom
återförsäljare och, enligt deras hemsida har de 30 återförsäljare spridda runtom i Sverige.
Telefonsupport erbjuds privatkunder vardagar mellan kl 9-15.

I tjänsten Tooway ingår den utrustning som krävs för att komma igång med bredbandstjänsten, dvs parabol med tillhörande utrustning för montering, modem, kablar och aktiviteringskod. För att ställa in parabolen i rätt riktning och signalen ska få kontakt med
satelliten, används med fördel en app som laddas ner till datorn/mobilen. Det finns även
en nedladdningsbar manual som användaren kan följa vid installationen. Tillgång till en
dator eller Ipad vid installationstillfället är således ett måste. Köper abonnenten även IPtelefoni så levereras en router för det ändamålet samt telefonnummer, dock inte själva
telefonen som abonnenten själv får införskaffa.

I de fall som PTS hittills upphandlat fast telefoni för abonnenter, så har det varit abonnenter vars boenden och/eller verksamhetsställen funnits på geografiskt avlägsna platser.
Flera av dessa platser har också befunnit sig långt från annan infrastruktur som vägar
och elnät. Det medför ytterligare utmaningar både vid installationen av utrustningen och
i driften/användningen av tjänsterna. Tooway samt de planerade lösningarna från

Enligt allabolag.se hade de 1 anställd och omsatte ca 900 000 kronor, enligt bokslutet 2013-08. Det är sannolikt
att tro att omsättningen ökat sedan senaste årsredovisningen till följd av tillväxt i antalet kunder.
16

· 47

IP-telefoni och bredband via satellit – PTS

Inmarsat består av en utrustning vars vikt uppgår till 15-20 kg. Även om flertalet av de
befintliga kunderna idag har installerat sin utrustning själva, rekommenderas det av återförsäljarna att installationen genomförs av en installatör. Den främsta utmaningen, förutom hantverket att sätta upp parabolen, är att rikta in antennen så optimalt som möjlig
utifrån de fysiska förutsättningarna i omgivningen. Det rör sig om finjusteringar, där
millimeter avgör hur bra signalen ska kunna tas in av antennen. Som för annan teknisk
utrustning kan det således konstateras att så länge man är något så när tekniskt bevandrad och hantverksskicklig så klarar de flesta denna installation på några timmar.

Vad gäller tillgången till elförsörjning så finns det inte någon särskilt framtagen lösning
för alternativ elförsörjning. Detta får lösas av slutkunden själv, eller möjligen av återförsäljaren.

De bredbandsabonnemang som erbjuds via Tooway är:
Startavg. inkl
utrustning

Månadsavg.

Hastighet
nerlänk

Hastighet
nerlänk

Datamängd per
månad

Tooway 2

995

295

upp till 5 Mbit/s

upp till 1 Mbit/s

2 GB/mån

Tooway 10

995

395

upp till 22 Mbit/s

upp till 6 Mbit/s

10 GB/mån

Tooway 25*

995

495

upp till 22 Mbit/s

upp till 6 Mbit/s

25 GB/mån

Tooway 40

995

795

upp till 22 Mbit/s

upp till 6 Mbit/s

40 GB/mån

Tooway extra

995

995

upp till 22 Mbit/s

upp till 6 Mbit/s

100 GB/mån

Tooway Infinite

995

1295

upp till 22 Mbit/s

upp till 6 Mbit/s

Obegränsad

Datavolym markerad med * innebär obegränsad mängd nattetid (23.00 - 07.00), vilket inte belastar den maximala månadsvolymen.

Tabell 5: Befintliga erbjudanden från Tooway/RB Communication, januari 2015

8.4.1

IP-telefoni över satellit

Som vi nämnt ovan kan kunderna ha ett IP-telefoniabonnemang anslutet till Tooway,
som en OTT-tjänst. IP-telefonitjänsten över satellit fungerar som vilken IP-telefoni som
helst över en bredbandsanslutning, dvs som beskrivits ovan. För att fungera krävs en
nätstruktur och anslutning som är utformad för, och stödjer, IP-telefoni dvs; tillräckligt
med bandbredd, lämplig talkod, SIP-signalering med UDP, QoS-funktion. Liksom för
övrig IP-telefoni kan fördröjning, eko, jitter, paketförluster uppstå till följd av samma
anledningar som nämnt i avsnitt 5.
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De särskilda tekniska aspekterna som gäller för IP-telefoni över satellit och Eutelsats
tjänst är följande:

Tillgänglig bandbredd
I de abonnemang som erbjuds av Eutelsat garanteras alltid en kapacitet på 256 kbit/s oberoende av vilken mängd data som laddats ned under en månad. Med denna garanterade
bandbredd bör således IP-telefonitjänsten fungera problemfritt.

QoS och talkodare
Eutelsat använder G.729 som talkodare för vanlig satellittelefoni och prioriterar denna
trafik genom sitt nätverk, och vidare i deras backbone. Som vi nämnt använder de flesta
teleoperatörer G.711 som anses ge bäst talkvalitet, men också kräver mer bandbredd än
G.729 som är en mer komprimerad talkodning. Denna skillnad i talkodning skulle kunna
innebära att G.711 inte blir prioriterad genom Eutelsats nät och därmed en försämrad
garanti av taltrafiken då den skulle hanteras på samma sätt som annan trafik. Med högre
tillgänglig bandbredd uppstår troligen inget problem, men skulle kunna bli ett problem
vid hög belastning och/eller begränsad bandbreddstillgång. Det finns möjlighet att praktiskt åtgärda detta problem. Detta ska lämpligen göras av distributören. Vi har emellertid
inte fått bekräftat om så är fallet eller inte. Bakgrunden till att Eutelsat använder G.729 är
just det faktum att komprimeringen är högre, vilket har varit en viktig faktor för satellitleverantörer i andra frekvensband med lägre bandbredd. Detta kan komma att ändras
med tiden, något som Eutelsat också framfört.

Fördröjning
Som vi nämnt ovan är fördröjning i satellitkommunikation ett faktum. Denna fördröjning
uppgår till ca 550-700 ms och om bägge parter kommunicerar via satellit blir då över en
sekund. Det går inte att komma ner under dessa fördröjningar när en satellit befinner sig
på så höga höjder. Detta kan förstås skapa problem vid samtal mellan två parter, särskilt
om de befinner sig på varsin satellitförbindelse.
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Paketförluster och jitter
Till skillnad från annan trådbunden och trådlös nätinfrastruktur består satellitkommunikation av betydligt färre nätkomponenter. Transporten över satellitlänken är en punkttill-punkt-förbindelse där risken för paketförluster och jitter är liten relativt annan infrastruktur. Däremot tas trafiken ner i Eutelsats backbone och vidare ut på internet. I denna
del av nätet hanteras således trafiken på samma sätt som för alla andra infrastrukturer.
Dock med skillnaden att det är G.729 som används.
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9 Resultat testkunder
Under ett halvår har PTS låtit testa bredband och IP-telefoni över satellitkommunikation i
Ka-bandet. Följande förutsättningar har gällt:

 Utrustningen har installerats av fem olika användare på åtta olika geografiska platser.
Sju platser återfinns i norra delarna av Sverige.
 Samtliga platser, utom en, har haft bristfällig täckning av både fast telefoni och/eller
fast bredband.
 Vid tre olika tillfällen har utrustningen tagits ner och installerats på ny plats.
 Av åtta installationer har sex installationer gjorts av användarna själva. Två av installationerna har gjorts av installatörer som anlitats av leverantören.
 På samtliga ställen har utrustningen stängts av periodvis och startats om vid flera
olika tillfällen.
 I testerna ingick all nödvändig utrustning dvs parabol, en bredbandsrouter med möjlighet till trådlös koppling för t ex smartphones, datorer och annan utrustning kompatibla med 802.11 b/g/n.
 På tre ställen saknades el och utrustningen kompletterades med solpanel på ett ställe
och bärbart batteri på två ställen.
 Abonnemanget för bredbandsanslutningen var Tooway 10, dvs bredband med upp
till 6 Mbit/s uppströms och 20 – 22 Mbit/s nedströms. Mängden data per månad som
ingick motsvarade 10 GB.
 IP-telefonilösning från OTT-leverantör har ingått och omfattade de grundläggande
funktioner som normalt tillhandahålls i abonnemang för fast telefoni. E.164-nr har
tilldelats respektive användare.
 Uppföljningen har skett per telefon och antalet kontakter har uppgått till ca 4 gånger
per test. Tidpunkten för uppföljningarna har varierat något beroende på när i tiden
utrustningen har installerats.
 Användarna har uppmanats att testa olika typer av tjänster med olika kvalitetskrav
t ex att utföra bankärenden, se på tv och rörliga bilder, ringa och ta emot samtal,
skicka och ta emot mail,
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 I sex av testerna har internettelefoni använts, en tjänst som inte definieras som fast
telefoni tjänst enligt LEK, men som ändock kräver särskilda kvaliteter för att fungera.

Testerna omfattar följande:

Test 1 – Hälsinglands inland; endast mobil 3G-täckning finns (Telia Edge och Net1).
Test 2a – Roslagen; endast mobil 3G-täckning finns (Telia Edge och Net1). El saknas på
platsen och bärbart batteri har använts.
Test 2b - Norrbotten 1; endast mobil 3G-täckning finns (Telia Edge och Net1). El saknas
på platsen och bärbart batteri har använts.
Test 2c – Norrbotten 2; endast mobil 3G-täckning finns (Telia Edge och Net1).
Test 3- Västerbotten; ingen infrastruktur finns på plats. El saknas på platsen och solpanel
har använts.
Test 4 Jämtland; Telia har 3G-täckning, ADSL 8 Mbit/s finns och Net1.
Test 5a – Lappland 1 - endast mobil 3G-täckning finns (Telia Edge och Net1).
Test 5b – Lappland 2 – Täckning av såväl koppar och mobilnät finns som möjliggör
bredband och telefoni. (Då testpersonen lämnade Lappland 1 togs utrustningen med och
installerades i den ordinarie bostaden.)

I testerna hade framförallt fokus varit på följande områden:
1. Installationen av den fysiska utrustningen.
2. Installationen av signalen/anslutningen och i vilken utsträckning fri sikt kan erhållas.
3. Den långa latensens inverkan på kundupplevelsen.
4. Vädrets inverkan på den erhållna bandbredden och risken för bitfel och
paketförluster.
5. Tjänstens användarvänlighet. Upplevd kvalitet och funktionalitet (utöver inverkan
från latensen).
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Fältstudien visar på följande resultat:
1. Installationen av den fysiska utrustningen består av att sätta upp parabolen på en
byggnad eller ställning. I samtliga försök har utrustningen placerats på en huskropp.
Installationen innefattar moment som att borra, skruva och placera den 15 kg tunga
parabolen. Det är ingen skillnad att sätta upp denna parabol jämfört med andra
paraboler för tv. Det viktiga är att den sätts upp med fri sikt mot söder, dvs mot
satelliten och att den inte skyms av träd, berg eller byggnader. Enligt
rekommendation bör avståndet till hindret vara minst tre gånger hindrets höjd. Flera
av användarna har haft träd i vägen som de fått ta ner. I övrigt har den delen av
installationen fungerat problemfritt.
Jag har fått ta ner 10 träd för att få signal mot satelliten och ett till behövs för att få högre
bandbredd.
2. Installationen av signalen/anslutningen omfattar dels att ansluta utrustningens
nätkomponenter inklusive kablar, dels att optimera signalen mellan satellit och
parabol. För att optimera signalen behövs tillgång till dator och helst även en
mobiltelefon. Som hjälpmedel finns det en gratisapp att ladda ner till datorn som
automatiskt räknar ut parabolens position. Den ger en grov uppskattning om hur
utrustningen ska ställas in men därefter behöver placeringen av parabolens
mottagare/sändare och satelliten att finjusteras i sidled och höjdled. Denna
finjustering krävs för att få den högsta möjliga bandbredden. Inte heller denna del av
installationen har medfört några stora problem. Problem med att ansluta
nätkomponenterna med varandra har endast uppstått vid ett tillfälle då parabolen och
önskad plats för utrustningen inomhus var så långt från varandra att kabeln inte
räckte. En annan inomhusplacering av utrustningen fick väljas då parabolen endast
hade en plats att placeras på utomhus för att nå fri sikt mot söder.
Den totala tiden för installationen har varierat mellan 45 minuter och 2,5 timmar.
3. I samtliga tester har bredbandskollen använts för att kontrollera vilken hastighet som
bredbandsanslutningen haft. Kontrollerna har gjorts flera gånger av samtliga
användare och samtliga har nått en stadig hastighet på ca 20 Mbit/s nerlänk och 6
Mbit/s upplänk.
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Installationen var inga problem, det var ju bara att följa instruktionerna.

Bild 9: Parabol installerad på en av testanvändarnas fastigheter.
4. Den långa latensens inverkan på kundupplevelsen är en viktig parameter vad gäller
kvaliteten. Som nämnts beror fördröjningen på avståndet till satelliten och uppgår till
ca 0,3 sek enkel väg. Flera av testpersonerna har testat den så kallade pingtiden, vilket
är tiden fram och tillbaka. Den har uppgått till ca 0,7 sek i testerna. I samtliga försök
har internetanslutningarna använts kontinuerligt under testperioden. Den har använts
för olika typer av tjänster med olika kvalitets- och tillgänglighetskrav, se ovan. I fem
av försöken har även IP-telefonitjänsten använts kontinuerligt under testperioden.
Samtliga användare märker av denna fördröjning i användandet av både tjänster via
internet och i telefonitjänsten. Den märks av genom att:
-

Fördröjningen i talet är så pass lång att det uppmärksammas av parterna som deltar i
samtalet. Den är ungefär dubbelt så lång som i ett mobilsamtal och det krävs en viss
anpassning i talet för att parterna inte ska tala i munnen på varandra. Trots att det
krävs en viss anpassning är fördröjningen ändock inte så lång att någon av
användarna upplevt det som så försvårande att det har någon avgörande betydelse
för om tjänsten ska användas eller inte.

-

Talet har varit något förvrängt eller haft ett visst eko till en början, dvs under ca 1 sek,
därefter har kvaliteten varit utan brister. Inte alla testpersoner har märkt av detta och
det har inte heller märkts av vid alla samtal. I och med att det sker under en så kort tid
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noteras det inte alltid och det har inte heller ansetts ha någon betydelse för den
generella upplevelsen av kvaliteten.
-

När användaren ska ladda ner en hemsida uppstår fördröjningen. Det tar alltså nästan
en sekund längre tid innan hemsidan börjar laddas ner. När domänen väl är
nedladdad och användaren är inne på hemsidan finns ingen fördröjning till följd av
satellitkommunikation.
Det här är mycket bättre än vanlig satellittelefon.
Jag använder telefonen flera gånger om dagen när jag är här.
Det tar ju lite tid när jag skrivit in adressen till hemsidan, men när jag väl är där så finns det
ingen fördröjning.

5. Vädrets inverkan på den erhållna bandbredden och risken för bitfel och paketförluster
har varit en parameter som vi haft särskilt fokus på. Enligt utrustningens tekniska
specifikation ska den fungera i intervallet -40 - +55 grader celsius. Blir det för varmt
eller för kallt, stänger den ner sig för att skydda den mot skador. Den riktigt kalla
perioden i testområdena infaller vanligtvis i januari och februari, men olika väderförhållanden har ändå kunnat testas. Det har förekommit stormar såväl under hösten
som vintern, dimma, kraftig nederbörd av regn och snö. Temperaturen har varierat
mellan +30 grader celsius ner till -30 grader celsius. Under tiden har utrustningen
både varit igång samt stängts av och på beroende på plats. Ingen av användarna har
någon gång upplevt någon påverkan till följd av väder.
Nu har vi haft utrustningen avslagen till och från hela hösten/vintern. Nu har vi till och med
haft både snöstorm och - 30 grader. Vi slog på den igår och allt fungerade problemfritt.
6. Tjänstens användarvänlighet har upplevts som tillfredsställande av användarna. När
utrustningen och signalen installerats har tjänsten fungerat i stort sett felfritt och det
finns inga betydande skillnader mellan hur denna bredbandstjänst och telefonitjänst
fungerar jämfört med annan fast infrastruktur.
Jag är väldigt positivt överraskad, det fungerar problemfritt från det att utrustningen var
installerad.
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7. Den upplevda kvaliteten och funktionaliteten hos såväl bredbandsanslutningen till
internet och till telefonitjänsten har varit god. På testplatserna har de alternativ som
funnits tidigare, (förutom i två av fallen) varit avgränsade till mobilnät för både internetanslutning och telefonitjänsten eller ingen täckning alls. I de fall de haft täckning
av mobilnät har dessa dessutom brustit i täckningen, i överföringshastigheter samt i
tillförlitlighet. Användarna har varit vana vid att telefonsamtal bryts eller sprakar, att
internetanslutningens kvalitet varierat kraftigt beroende på tid på dygnet eller varierat
under användning. Dessa brister har medfört att testanvändarna haft problem med att
använda internetbanken och utföra telefonisamtal, de har också varit omöjligt att
använda vissa tjänster på internet som krävt kvalitet och höga överföringshastigheter
t ex IP-tv, internettelefoni, interaktiva spel mm.
Mobilt bredband i dessa trakten finns nästan inte och om det finns så är det väldigt skiftande
kvalitet beroende på tid på dygnet/veckan.
Det här fungerade ju, inga störningar eller avbrott på hela tiden. Nu kan jag utföra mina
bankärenden utan att bli avbruten mitt i och får börja om.

9.1

Sammanfattning av användarnas upplevelse av bredband och
telefoni

Samtliga tester har fungerat utan några större problem och användarna har uttryckt en
generell positiv upplevelse av såväl bredbandsanslutningen som IP-telefonitjänsten. IPtelefonin har fungerat direkt, men det är en viss fördröjning i talet som kräver en viss
anpassning samt en viss fördröjning innan hemsidan är nedladdad. Detta har noterats
men inte uppfattats ha stor negativ påverkan på upplevelsen. Användarna har kunnat se
på tv, utföra bankärenden, läsa/skicka och ta emot mail med varierande innehåll om storlek, läst och sett på nyheter samt ringa och ta emot samtal. Användningen har omfattat
både för privat bruk och i näringsverksamhet av varierat slag. Bägge renägare som deltagit i studien har dessutom framfört att det varit en stor fördel för dem att följa och hålla
kolla på sina renar genom tillgång till bredbandsanslutningen. Samtliga användare har
särskilt uttryckt hur positivt överraskade de varit att det fungerat så problemfritt och att
anslutningen varit så stabil.
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Sammanfattningen av testerna är att bredband och telefoni via satellit upplevs som användarvänlig. Bredbandsanslutningen är något dyrare än andra fasta bredbandsanslutningar men ändå i samma härad. Dock är det en hämmande faktor för personer som inte
befinner sig på adressen under hela året. Flera av testpersonerna har framhållit att bristen
på säsongsanpassat abonnemang är ett hinder. I övrigt är tjänsten väl anpassad för en
konsumentmarknad enligt A-focus bedömning.

Vi vill också lyfta fram att det i studien framkommer tydligt att beroendet till internet och
till digitala tjänster är så stort i vår vardag att det upplevs som negativt att inte ha denna
möjlighet var som helst, när som helst. Framförallt medför tillgången till bredband och
telefoni en trygghet och en effektivisering oavsett om man är privatperson, företagare
eller medborgare.
Jag är så nöjd, nu har jag kontakt med omvärlden och de har kontakt med mig.
Nu har jag testat bredband och telefoni på två olika ställen och jag måste säja att jag är positivt
överraskad, det fungerar utan några som helst problem.
Det är en sådan lättnad att kunna nå mina tonåringar och att de vill vara här.
Det klart att det kan kännas tudelat att vi ska ha den här tekniken här ute, men det är ju så det ser
ut. Man tar för givet att det ska vara så.

9.2

Inhämtade åsikter från ytterligare befintliga kunder

Vi har varit i kontakt med ytterligare tre befintliga kunder som använder den aktuella
satellitlösningen, varav två också är återförsäljare av tjänsten. Sammanlagt har dessa kunder medverkat till installeringen av ett 15-tal paraboler till främst privatkunder och till
turistanläggningar. Dessa kunder har haft tjänsten i drift i ca ett och ett halvt år. Ingen av
de befintliga kunderna har hittills använt IP-telefoni över bredbandet. Situationen för de
som köpt tjänsten är likvärdig, dvs de upplever att deras tillgång till bredbandsanslutning inte är tillräcklig för deras behov. De befinner sig i områden där fast infrastruktur
inte finns och där mobilnätens täckning är bristfällig. Samtliga har haft tillgång till Edge
via TeliaSonera (356 kbit/s) och till Net1. Täckningen från Net1 har dock inte varit tillförlitlig på grund av kundernas geografiska placering.
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Vissa av turistanläggningarna har löst sitt eget behov via radiolänkbaserad, fast anslutning. Gästerna efterfrågar dock access till anläggningarnas internetanslutning, vilken påverkas negativt i takt med att gästernas antal ökar. För att personalen inte ska påverkas
har bredband via satellit installerats för att därigenom kunna ge gästerna en möjlighet att
ansluta sig. På två anläggningar har även anslutningen använts för att ansluta betalterminaler, vilket också varit ett behov som framförts av gästerna då kontanter inte längre
förutsätts behövas. Dessa kunders åsikter är följande:

 En bra lösning för att få tillgång till bredbandsanslutning då det inte fanns något alternativ tidigare, och kommer inte att finnas under överskådlig framtid.
Det är en bra bredbandslösning i väntan på något annat och bättre.
Kapaciteten och driftssäkerheten i Tooways lösning är väldigt bra.
Det borde inte vara den slutgiltiga lösningen för bredband för det måste bli en fast anslutning
här också till slut.
Nu lägger man ju också ner ADSL, bland annat i Jämtland. Kommer det inget alternativ där
så är det här kanske en tillräckligt bra lösning?
 Med det bredbandsbehov som erhålls är de främsta behoven tillgodosedda, dvs det
går att surfa på internet, läsa nyheter, se IP-tv, Youtube, Netflix, utföra bankärenden,
nedladdning av filer, skicka/ta emot e-mail.
Satellittjänsten är förvånansvärt stabilt, men det är inte heller så många uppkopplade. Vad
händer om det blir fler, kommer kvaliteten att påverkas?
 Fördröjningen medför att kvaliteten på interaktiva spel påverkas negativt, en påverkan som växer med hur avancerat spelet är.
Avancerade spel är ingen idé, då är man död innan men ens hunnit märka att man blivit
skjuten. I övrigt fungerar alla andra tjänster utmärkt.
 Bredbandsanslutningen upplevs av de befintliga kunderna som betydligt bättre än det
mobila bredband de haft tidigare där såväl kapacitet och tillförlitlighet brustit.
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Net1 fungerar bättre i södra fjälltrakterna än i norra, där det är stora problem med täckningen.
 Utbyggnaden av 4G och 5G kan kanske med tiden medföra att behovet av denna lösning avtar. I och med att de befintliga installationerna finns på geografiskt avlägsna
platser, med bristfälligt kundunderlag, tvivlar de emellertid på att utbyggnaden av de
framtida mobilnäten kommer att bli så bra att de kommer att få dessa överföringshastigheter via dem.
Mobilt bredband i dessa trakter finns nästan inte och om det finns så är det väldigt skiftande
kvalitet beroende på tid på dygnet/veckan. De säjer att vi ska få 4G utbyggt och en möjlighet
att få 40 Mbit/s. Det låter förstås bra, men frågan är om det verkligen blir så här i glesbygden.
 Installationen är en utmaning. Dels är den utrustning (parabolantennen) som ska sättas upp på byggnaden stor och tung. Dels är det en utmaning att rikta signalen rätt i
förhållande till satelliten och det är också lätt att signalen störs och inte får riktigt fri
sikt, främst är det träd som skymmer signalen (särskilt under sommarhalvåret) och
behöver tas ned.

Är man någorlunda teknisk bevandrad och händig så är det inget problem att sköta installationen själv. En äldre person med begränsad teknisk kunskap klarar det nog inte.
 Någon väderpåverkan har ännu ingen kunnat notera, även om de är medvetna om att
så skulle kunna vara fallet. Noteras bör att utrustningen ännu bara suttit på plats i
ca 1 år. Här har även Eutelsat själva nämnt att väderförhållanden kan påverka men att
det främst uppstår vid kraftiga regnskurar, något som sällan inträffar i Sverige.
Än så länge har vi inte märkt att vädret påverkar alls, men kan det påverka på sikt här i norra
Sverige med kyla, snö och fukt?
 Bredband via mobilnäten har upplevts som dyrt när konsumtionen av den datamängd som ingår i abonnemanget är förbrukad, bredband via satellit ligger i samma
prisklass men har av flera sagt att de upplever som både billigare samt mer stabilt och
tillförlitligt.
Med mobilt bredband slog jag i taket ofta på köpt datamängd, nu har det aldrig hänt, det här
blir mer effektivt.
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 Har försökt att dela en bredbandsanslutning på fler i en by, vilket dock inte fungerade
så bra.

9.3

För- och nackdelar med bredband och IP-telefoni över satellit

Givetvis finns det både för- och nackdelar med att använda satellitkommunikation för
bredband och IP-telefoni. De fördelar som vi noterar är följande:

 Omfattande täckning i hela landet, beroende på satellitsystem.
 Stabil kommunikation.
 Tillgodoser kravet om tillgång till 1 Mbit/s enligt definitionen på samhällsomfattande
tjänster.
 Möjlighet att komma upp i bandbredder om 20-22 Mbit/s i dagsläget.
 Verkar inte vara särskilt väderberoende (inga tecken).
 Paketförluster, jitter och/eller eko har inte noterats.
 En öppen infrastruktur som gör det möjligt att fritt välja IP-telefonileverantör oberoende av bredbandsanslutningen.
 Rimlig prissättning på bredbandsanslutningen.
 Kundupplevelsen är positiv.

De nackdelar vi noterat är följande:

 Kräver fri sikt i relation till satelliten, dvs mot söder.
 Användaren måste ha både bredbands- och telefoniabonnemang.
 IP-telefoniabonnemanget kan endast erbjudas som OTT, och därmed har inte telefonioperatören fullständig kontroll över kvaliteten och prioriteringen på sin telefonitjänst.
 Kräver en fast ansluten parabol på byggnaden och installationshjälp kan behövas.
 Parabolen innebär en tilläggskostnad som är att likställa med kostnaden för en riktantenn i mobilnät.
 Talkodaren styr priorieringen och bör vara G.711, vilket inte verkar vara fallet.
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 Fördröjningen kan skapa problem för användaren, särskilt om båda parterna i ett
samtal använder satellitkommunikation.
 Ju längre fördröjning desto lägre MOS-värde (upplevd kvalitet).
 IP-telefoni kräver elförsörjning.
 Inget erbjudande anpassat till säsongsanvändning finns.

9.3.1

Framtidsperspektiv

Av många aktörer som vi varit i kontakt med är många positiva till dessa satellitlösningar samtidigt som det också finns vissa tveksamheter kring dess potential i framtiden.
Å ena sidan kan utbyggnaden av 4G och 5G medföra mobilnät som blir både stabilare,
har bättre täckning och genererar högre bandbredder, och därmed ta över den marknadspotential som dessa satellitlösningar har idag. Å andra sidan kan framtida utbyggnad av
trådlösa och trådbundna infrastrukturer fortfarande innebära vita fläckar i landsbygd
och fjällvärld vilka då behöver täckas på alternativa sätt.
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10 Slutsatser
Den här studien har omfattat ett teoretiskt perspektiv på IP-telefoni och satellitkommunikation och en faktisk test av såväl bredband som IP-telefoni över satellitkommunikation i det så kallade Ka-bandet. Det finns flera aspekter för PTS att ta hänsyn till i sin bedömning av huruvida IP-telefoni över satellitkommunikation kan betraktas som ett fullgott alternativ till de samhällstjänster som, enligt LEK, ska kunna tillhandahållas över en
fast anslutning.

Tekniskt perspektiv – bredband och IP-telefoni
Grundförutsättningarna för IP-telefonins funktionalitet ligger i den bredbandsanslutning
som kommer att användas. Dess lämplighet ligger i överföringshastigheten som inte får
understiga 256 kbit/s, fördröjningen, täckningen på den adress där den fasta anslutningen ska upprättas, pris och om anslutningen är för öppen för alla tjänster.

IP-telefonitjänsten har en karaktäristik som i stor utsträckning är beroende av kvaliteten
på den infrastruktur den levereras över. Att få till en teknisk miljö som garanterar en hög
kvalitet i IP-telefonitjänsten har varit en utmaning för operatörerna, men de flesta problem som eko, jitter, paketförluster, QoS har undanröjts med tiden. Den tekniska miljön
är mer stabil och standarder mer vedertagna. En operatör som kontrollerar sin egen IPmiljö och IP-trafik kan ha bättre kontroll över samtliga nätelement i större utsträckning
än en operatör som levererar IP-telefoni över annans nät.

Tekniskt perspektiv - satellit
Satellitkommunikation har några specifika egenskaper som inte finns i andra trådlösa
och trådbundna infrastrukturer. Nackdelar är fördröjningen, att den kundplacerade utrustningen är otymplig samt att det krävs fri sikt mot söder. Fördelar är den omfattande
täckningen, att förbindelsen är en punkt-till-punkt-förbindelse och att kapaciteten överskrider funktionellt tillträde till internet, dvs som en kund bör ha enligt LEK. I övrigt har
kommunikationen visat sig stabil och tillförlitlig i samtliga tester. Fördröjningen påverkar
givetvis kvaliteten på IP-telefonitjänsten negativt men inte i så stor utsträckning att det
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inte går att anpassa sig till. Det skulle också kunna vara ett problem om en annan talkodare prioriteras genom näten än den som normalt sett används av teleoperatörer.

Marknadsperspektiv
Vad gäller bredbandsanslutningen så är befintliga erbjudanden via satellit något dyrare
än mobila bredbandsanslutningar, men följer dess upplägg och prisstruktur. I dagsläget
har vi inte kunnat se att åtkomsten till tjänster via internet är blockerade eller att OTTleverantör för IP-telefoni inte kan väljas fritt.

De tekniska aspekterna är viktiga för den kvalitet som IP-baserad telefoni får och det ger
i sin tur marknadsmässiga effekter. En operatör som har ett eget IP-nät har också kontroll
över kvaliteten och kan anpassa nätet till de kvalitetskrav som kunderna ställer på IPtelefoni. En operatör som inte har ett eget IP-nät, eller är i en miljö där kunden själv kontrollerar sitt nät (exempelvis vissa företagskunder) har inte samma kontroll över kvaliteten. Idag upplevs inte detta som något problem av OTT-leverantörer, då deras trafik
hanterats på likvärdigt sätt som nätägarnas trafik, dvs SIP-baserad trafik får en prioritet
genom nätet. Genom att det inte finns några avtal mellan dessa aktörer, finns det också
en teoretisk risk att en operatör med IP-nät kan blockera SIP-trafik från andra operatörer.
Det skulle således betyda att taltrafik från andra leverantörer inte skulle bli prioriterade.
Det här är en aspekt som PTS bör vara medveten om även om det idag inte är något problem.

Än så länge är det enbart Eutelsat som erbjuder satellitkommunikation i Ka-bandet med
täckning i Sverige, vilket kan ses som ett problem. Inmarsat har en satellit i Ka-bandet
men saknar täckning i Norden, om det kommer att ändras framöver återstår att se.

Juridiskt perspektiv
PTS har främst att ta hänsyn till; fast anslutning, täckning, kvaliteten på telefonitjänsten,
funktionellt tillträde till internet, överkomligt pris.

Bredband och IP-telefoni via satellitkommunikation faller under definitionen av en fast
anslutning som är användbar för såväl privatpersoner som företag. Geostationära satel-
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liter på hög höjd med beams över Sverige har ofta god täckning. Erhålls fri sikt kan PTS
utgå från att alla i Sverige täcks av detta system, men att det finns undantag då abonnenterna befinner sig i ”skugga” relativt satelliten. Dessa fall torde vara få, men kommer
att inträffa framförallt i områden där det finns mycket berg, skog och byggnader. Kvaliteten på telefonitjänsten beror dels på det underliggande nätet, dvs på den bredbandsanslutning som taltrafiken ska gå över. I Ka-bandet får abonnenten betydligt högre överföringshastigheter än vad telefonitjänsten har behov av och även om förbindelsen är hårt
belastad går den inte ner under de kapacitetsnivåer som krävs för taltrafik. För att garantera kvaliteten på telefonitjänsten ytterligare behövs QoS, dvs prioriterad taltrafik, en
sådan funktion är också inkluderad i satellitkommunikationen. Däremot är den inte helt
garanterad av en OTT, något som dock är ett mindre problem över satellit genom att det
är en punkt-till-punkt-förbindelse. Den enda kvalitetsförsämringen med relativt stor betydelse är fördröjningen som är märkbar. A-focus anser dock att denna fördröjning inte
är tillräckligt stor för att abonnenter utan bättre alternativ inte kan acceptera den för såväl bredbandsanslutningen som telefonitjänsten, något som testpersonerna också framfört. Med de överföringshastigheter som erbjuds är funktionellt tillträde om minst
1 Mbit/s internet uppfyllt. Vad gäller priset så är det i likhet med priset på liknande anslutningar via mobilnätet (3G och 4G). Däremot så tillkommer en kostnad för hyra av
parabolutrustningen på ca 1000 kr samt eventuell kostnad för installationen. Dessa kostnader tillkommer även för telefonitjänsten även om det enbart är den som ska nyttjas och
ett särskilt IP-telefoniabonnemang adderas till totalkostnaden. Noteras bör dock att IPtelefoni som OTT är vanligtvis något billigare än traditionell telefon och IP-telefoni över
eget nät, vilket betyder att kunden får en något lägre kostnad för själva taltjänsten.

A-focus slutsats är därmed att ur ett nationellt perspektiv finns det vissa aspekter som
kan påverka PTS slutliga bedömning vad gäller telefonitjänstens kvalitet och kostnad
över satellitkommunikation. Dessa aspekter bör tydligt framgå och återförsäljarna bör ha
en upplysningsplikt kring aspekter som; utrustning och installation, fördröjning, fri sikt
och eventuellt QoS. A-focus anser emellertid att IP-telefoni i Ka-bandet är en betydligt
bättre tjänst än traditionell satellittelefoni, dels genom den mer fördelaktiga prisbilden,
dels genom att abonnenten erhåller både bredbandsanslutning med högre överföringshastigheter och en taltjänst.
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Baserat på en teoretisk bedömning och fältstudiernas praktiska erfarenheter av internetanslutning och IP-telefoni över satellitkommunikation är A-focus positiva. Testerna har
visat på en stabil anslutning som fungerat under hela testperioden och för samtliga användare. Bandbredden har varit tillräcklig och fördröjningen har inte skapat brister i
tjänsternas funktion. Utifrån befintliga förutsättningar och utifrån slutanvändares perspektiv kan PTS bedöma denna lösning som en bättre lösning än traditionell satellittelefoni, dels genom den mer fördelaktiga prisbilden, dels genom att abonnenten erhåller
både bredbandsaccess och internetanslutning med högre överföringshastigheter och en
taltjänst med god kvalitet.

A-focus slutliga bedömning är att såväl internetanslutningen och IP-telefoni över satellit
är ett fullgott alternativ till annan teknik i områden och för slutanvändare som inte har
något annat alternativ.
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Bilaga 1
Ett antal standarder för mätning av kvalitet i telefonisystem, förutom MOS.

Perceptual Evaluation of Speech Quality, PESQ
PESQ är en algoritm för att mäta talkvalitet och ge ett förutbestämt resultat som kan
upprepas med samma resultat varje gång. Standarden heter ITU-T rekommendation
P.862. Det finns ett antal tillägg till rekommendationen P.862. P.862.1 beskriver en
översättningstabell för PESQ-poäng till MOS-skalan. P.862.2 är för bredbandiga
tillämpningar, P.862.3 är en guide för implementering av applikationer.
PESQ är en så kallad full-referens-algoritm som mäter över ett verkligt ljudsampel och
jämför det med originalet.

Perceptual Objective Listening Quality Assessment, POLQA
POLQA är en efterträdare till PESQ och möjliggör mätningar i högupplöst tal.
Standarden heter ITU-T rekommendation P.863. Även POLQA är en så kallad fullreferens-algoritm som mäter över ett verkligt ljudsampel och jämför det med originalet.

The E-model: a computational model for use in transmission
planning
E-modellen är en metod och en algoritm för att beräkna upplevd talkvalitet baserat på
mätningar av egenskaper som latens, jitter, paketförluster samt typ av talkodare för
verkliga telefonsamtal i realtid. Olika kombinationer av dessa egenskaper inverkar på
olika sätt på den totala upplevelsen av kvaliteten på ett telefonsamtal. Standarden heter
ITU-T rekommendation G.107. Metoden ger som resultat ett R-värde, 0 – 100, där högre
värde innebär bättre kvalitet. R-värdet kan översättas till MOS-skalan genom en översättningstabell. Illustration 3 Illustrerar hur R-värdet förhåller sig till MOS-skalan.
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Bild 10: Jämförelse av R-värde jämfört med MOS
På följande länk finns en kalkylator där R-värdet kan beräknas som funktion av ett antal
egenskaper: http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com12/emodelv1/calcul.php
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Bilaga 2
Företag som A-focus haft kontakt med under arbetets gång:

Advoco
ComHem
Cellip
Eutelsat
Free in Motion
IDG Nordic
IEC Telecom
Lelab Produkter AB
Net1
Radio Rex
RB Communications
Post- och telestyrelsen
SES Astra
Sveriges Turistförening
Telavox
TeliaSonera
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