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Abstract 
The project is a practical and theoretical test of IP telephony with Skype in order to form a 
base for a comparison between IP-Telephony with Skype and the Public Switched Telephony 
Network (PSTN). PSTN is the common standard that most of us use for telephony today. The 
objective for the study is to simplify the choice between PSTN and IP-Telephony for the 
Swedish private customer user group. 
 
The project is supposed to answer the following questions. 
 How easy is it to start using IP-telephony with Skype? 
 How is the quality of IP-telephony compared to PSTN? 
 Are all services provided by PSTN available and accessible using the IP-solution? 
 How are the usability and the availability of support with IP telephony? 
 Is IP-telephony a cheaper solution and in that case under which circumstances? 

 
Within the project a collection of practical and theoretical tests have been performed to be 
able to form an opinion on the IP-solution in the following areas, installation, function, 
quality, usability, costs, accessibility and security.  
In order to study usability, a test group of ten persons have been used to evaluate the usability 
of the system. A practical test of the Skype client has been committed through a series of test 
calls to examine function and quality.  Data on accessibility, cost and security of the Skype 
solution have been examined in relevant literature and on the Internet. 
 
The study shows that the Skype solution works as well as PSTN considering function and 
quality. A certain amount of computer knowledge is required to install and to used the Skype 
solution, thereby it is not as user friendly as the PSTN. Considering the costs, it is only 
possible to save money for those who make a large amount of international calls. In other 
cases the Skype solution is more expensive. Skype themselves are very clear that they do not 
provide the function of emergency calls. This is considered as a large setback reviewing the 
possibility of replacing your PSTN telephone with the Skype solution. 
The conclusion based on the facts and arguments in this report is that the IP-solution is not an 
alternative for the Swedish private customer user group in general, compared to PSTN. 
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Sammanfattning  
Arbetet är en praktisk och teoretisk test av IP-telefoni med Skype som ligger till grund för en 
jämförelse mot telefoni med PSTN (Public Switched Telephone Network) som är den vanliga 
telefonstandard de flesta av oss använder idag. Syftet med arbetet är att underlätta valet 
mellan PSTN och IP-telefoni för privatanvändare i Sverige. 
 
Arbetet är tänkt att svara på följande frågeställningar. 
 Hur enkelt är det att komma igång med IP-telefoni via Skype? 
 Hur är kvalitén på IP-telefonisamtal jämfört med PSTN? 
 Fungerar alla de tjänster man har med PSTN även med IP-telefoni? 
 Hur är användbarheten och tillgängligheten till hjälp och support med IP-telefonin? 
 Är det billigare att ringa med IP-telefoni och i så fall under vilka förutsättningar? 

 
I arbetet har en samling praktiska och teoretiska undersökningar genomförts för att kunna 
bedöma IP-telefonin med Skype inom följande bedömningsområden. Installation, funktion, 
kvalitet, användbarhet, kostnader, tillgänglighet och säkerhet. Till undersökningen av 
användbarhet har en testgrupp på 10 personer använts för att utvärdera systemets 
användbarhet. En praktisk test av Skypeklientens funktion och kvalitet har utförts genom ett 
antal provringningar. Skypelösningens tillgänglighet, kostnader och säkerhet har studerats i 
relevant litteratur och genom fakta på Internet. 
 
Resultaten av undersökningen visar att Skypelösningen fungerar lika bra som PSTN med 
avseende på funktion och kvalitet men det krävs en viss datorvana för att installera och 
använda lösningen vilket har en viss negativ inverkan på användbarheten. Prismässigt lönar 
det sig bara för de som ringer mycket utomlands, för övriga användare blir det oftast betydligt 
dyrare än telefoni med PSTN. Skype själva informerar tydligt om att det inte garanterar 
funktionen för nödsamtal vilket är en stor nackdel om man vill ersätta sin PSTN-telefon med 
Skypelösningen. På grund av ovanstående argument så är IP-telefoni med Skype för de flesta 
användare inte ett bra alternativ till PSTN.
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Inledning 
I den här delen av arbetet kommer området som ska undersökas att beskrivas. Även hypotesen 
och frågeställningarna kommer att presenteras samt vilka metoder som kommer att användas 
för att undersöka och besvara dessa. Målet med arbetet kommer att förklaras samt vilka 
avgränsningar som är gjorda och vilken målgrupp arbetet vänder sig till. En kort bakgrund 
inom ämnet kommer också att ges. 

Beskrivning av ämnesområdet 
Ip-telefoni är ett sätt att med hjälp av datanät kunna använda röstkommunikation på ett 
liknande sätt som det vanliga telenätet. De geografiska avstånden är inte lika betydande för 
kundkostnaden. Detta underlättar kontakter mellan människor världen över. Det talas allt mer 
om Ip-telefoni som en ersättare av det vanliga fasta telefonnätet. Under år 2005 så var det 
210 000 registrerade abonnemang (privat och företag) bara i Sverige enligt post och 
telestyrelsens statistik. Utöver detta finns det ett antal aktörer på världsmarknaden som 
erbjuder gratis Ip-telefoni utan abonnemang.  

Beskrivning av problemområdet 
För privatanvändaren har det blivit ett alternativ att använda Ip-telefoni istället för det fasta 
telefonnätet. Finns det någon anledning att ha en bredbandsuppkoppling och en 
telefonanslutning till varje hushåll när möjligheterna med bredbandsuppkopplingen vida 
överstiger de som det fasta telefonnätet erbjuder både i prestanda och i flexibilitet. 
Bredbandsuppkopplingen erbjuder bland annat möjlighet till snabbt internetsurfande, 
kanalutbud till teven1 samt IP-telefoni. Dessa aktiviteter kan dessutom ske samtidigt. Det 
finns olika möjligheter för privatanvändaren, antingen kan man använda en applikation på 
datorn eller så finns det extern hårdvara som kan kopplas direkt mot nätet utan en dators 
inblandning. Möjligheterna med IP-telefoni är stora men de är svåra att överblicka. 

Mål 
Målet med projektet är att, baserat på i nuläget tillgänglig mjukvara, hårdvara och 
abonnemangsformer, presentera argument för och emot IP-telefoni med Skype som ersättare 
till vanlig telefoni (PSTN, Public Switched Telephone Network) för privatanvändare i 
Sverige. Måttet på ett väl uppfyllt mål är en samling av argument för och emot IP-telefonin 
som en ersättare till PSTN som kan ligga till grund för ett ställningstagande. 

Syfte 
De tillgängliga möjligheterna med dagens bredbandsuppkopplingar blir allt mer omfattande 
och nu har IP-telefonin blivit ett verkligt alternativ även för privatanvändaren att ersätta den 
traditionella telefonin (PSTN). Tyvärr är det svårt för normalanvändaren att hitta bra och 
tydlig information för att kunna göra rätt val. 
 
Syftet med projektet är upptäcka och presentera avgörande faktorer för valet mellan IP-
telefoni och PSTN och skapa en rapport med relevant information som kan ligga till grund för 
ett riktigt beslutsfattande i valet mellan de båda alternativen. 

1 CanalDigital, <www.canaldigital.se> 2006-10-25 kl18:30 
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De områden som innefattas är prestanda, användbarhet, kostnad, säkerhet och tillförlitlighet. 
Dessa områden ska undersökas delvis med praktiska tester där så är möjligt samt studier av 
litteratur och information från aktörerna på marknaden. 

Målgrupp till arbetet 
Målgruppen till arbetet är den normala privatanvändaren som inte har djupare datakunskaper 
men ändå vill kunna utvärdera och på ett aktivt sätt kunna välja mellan IP-telefoni och PSTN. 

Avgränsning av arbetet 
Tester kommer att utföras med Skype v2.5 då Skype är en stor och välkänd aktör på 
marknaden, med andra ord blir detta arbete inte en jämförelse mellan olika IP-
telefonileverantörer. 
 
Två olika bandbredder 0,25Mbit och 8Mbit kommer att användas under testerna för att 
undersöka prestandaskillnader, detta pga att de är de två olika bandbredderna jag har 
tillgängliga. 
 
Rapporten kommer endast att behandla IP-telefoni via PC, de former av IP-telefoni som 
kopplas direkt mot nätet utan en dators inblandning kommer ej ett beröras. 
 
Datorer som används för tester i arbetet är av typen PC och har Windows XP som 
operativsystem. 
 
Arbetet kommer att testa hypotesen om IP-telefoni som ett alternativ till PSTN för 
privatanvändare endast i Sverige. 

Hypotes  
IP-Telefonin är i dag på grund av att tillgången till bredbandsuppkoppling är hög ett alternativ 
till den traditionella telefonin (PSTN). 

Frågeställning 
 Hur enkelt är det att komma igång med IP-telefoni via Skype? 
 Hur är kvalitén på IP-telefonisamtal jämfört med PSTN? 
 Fungerar alla de tjänster man har med PSTN även med IP-telefoni? 
 Hur är användbarheten och tillgängligheten till hjälp och support med IP-telefonin? 
 Är det billigare att ringa med IP-telefoni och i såfall under vilka förutsättningar? 

Metod 
Tanken med projektet är att göra ett praktisk test av IP-telefoni med Skype, från registrering 
och installation till provringning och test av tilläggstjänster exempelvis videosamtal. Följande 
områden kommer att undersökas i testet. 

Test av installation 
Installation och registrering av mjukvaran Skype kommer att testas och dokumenteras på 
befintlig PC. 
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Test av funktion och kvalitet 
Testsamtal kommer att ringas, samtliga på två olika bandbredder från Telia, 0,25Mbit och 
8Mbit. Testfallen för provringningarna kommer att vara olika kombinationer av samtal mellan 
dator och det vanliga nätet. 
De olika bandbredderna är för att undersöka eventuella prestandaskillnader mellan de olika 
hastigheterna. 
 
Testsamtal kommer att ringas till olika automatiska telefontjänster exempelvis vårdcentral, 
interntbank mm. 
 
Tillgängligheten av tilläggstjänster kommer att undersökas och testas, vilka tjänster finns och 
hur fungerar de. 
 
Tillgängligheten av hjälp och support kommer att undersökas. Vart finner man information, 
vem kan man kontakta och hur.  

Test av användbarhet 
Med användbarhet menas i det här arbetet att produkten, dvs. Skypeklienten är enkel att 
använda för de som är tänkta att använda den. De som är tänkta att använda produkten får 
anses vara ”vem som helst” eftersom arbetet utreder IP-telefoni med Skype som ett alternativ 
till PSTN.  
 
Enligt boken Interaction Design av Jennifer Preece, Yvonne Rogers och Helen Sharp kan en 
produkts användbarhet mätas i dess förmåga att uppfylla följande mål för användaren2 
 Ändamålsenlighet, hur bra en produkt utför det den är tänkt att utföra 
 Effektivitet, hur effektivt produkten utför det den är tänkt att utföra. 
 Säkerhet, produkten skall vara säker för användaren att använda, den skall dessutom 

förhindra risken för att användaren gör handhavandefel. 
 Funktionalitet, produkten skall tillhandahålla de relevanta funktioner som krävs för att 

användaren skall kunna utföra det som produkten är tänkt att göra. 
 Lätt att lära, produkten skall vara enkel att lära sig använda. 
 Lätt att minnas, den kunskap som användaren behöver för att använda produkten skall 

vara lätt att komma ihåg från gång till gång. 
 
Det finns en internationell ISO standard för användbarhet. Denna standard är ISO 9241 
Usability Standard. 
 
ISO 9241-11 definierar användbarhet som: 
 
"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang."3 
 
Skype själva hävdar följande om sin produkts användbarhet på sin hemsida www.skype.se. 

Väldigt användarvänligt användargränssnitt. 
Vi anser att programvara bör underlätta, inte försvåra, saker och ting och därför har vi 
utformat Skype så att det är urenkelt att använda - om du kan använda Windows och slå ett 

2 Preece Jennifer, Rogers Yvonne, Sharp Helen Interaction Design : beyond human-computer interaction, Wiley, 
USA 2002, ISBN0-471-49278-7 
3 ISO 9241 Usability Standard 
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nummer på en telefon kommer du omedelbart att känna dig bekväm med Skype. Programmet 
är dessutom lika bra och lättanvänt på andra plattformar (Pocket PC, Linux och Mac OS X).4 
 
En testgrupp kommer att få ett antal uppgifter att lösa och sedan få bedöma användbarheten 
med hjälp av ett formulär. Detta formulär är skapat av Chin, J.P., Diehl, V.A., Norman, K.L. 
(1988) Development of an Instrument Measuring User Satisfaction of the Human-Computer 
Interface. Formuläret är ett standardformulär för utvärdering av användargränssnitt. Det är 
utvecklat bland annat för att vara ett jämförelseinstrument inom forskning och utveckling.5 
Formuläret finns att hämta på http://www.acm.org/perlman/question.cgi?form=QUIS.  

Undersökning av tillgänglighet och kostnad 
Skypes utbud av abonnemang och olika aktörers bredbandskostnader kommer att undersökas 
för att räkna ut en prisuppgift som är jämförbar med kostnaderna för PSTN. 

Undersökning av säkerhet 
Information angående säkerhet och sekretessaspekter kommer att sökas i litteratur och 
dokumentation. 

Litteratur 
Jag syftar till att använda mig av facklitteratur inom ämnet. För statistiska uppgifter om 
bredbandsanvändande och Ip-telefoni kommer jag att söka dessa hos bland annat post och 
telestyrelsen. Information kommer också att inhämtas från olika leverantörer i branschen. 

Bakgrund 
Möjligheten att telefonera över Internet var i början mest ansedd som en hobby för 
internetentusiaster. Dessa entusiaster fick stå ut med dålig ljudkvalitet och stora varierande 
fördröjningar, vilket ledde till allmän förvirring och svårigheter att veta vem som ska prata 
när. Delar av meningar kunde klippas bort.6 Dagens IP-telefoni har betydligt bättre prestanda 
vilket gör den till en utmanare till det vanliga Public Switched Telephone Network (PSTN). 
 
De grundläggande skillnaderna mellan PSTN och VoIP (Voice over Internet Protocol) är att 
PSTN är kretskopplat medan VoIP är paketkopplat. 
För PSTN kopplas samtalen på en dedikerad förbindelse med given kvalitet och en bittakt 
som alltid är 64kbps. Kanalen är alltid uppkopplad oavsett om personerna i respektive ände är 
aktiva och talar eller inte, det kallas full duplex och betyder att kommunikation kan ske i båda 
riktningarna samtidigt. 
 
Med VoIP så packas informationen i IP-paket som sedan sänds iväg genom IP-nätet. Varje 
paket tar sig sedan igenom nätet och paketen behöver inte ta samma väg eller komma fram i 
rätt ordning. Sändaren kan analysera om abonnenten talar eller inte och behöver då inte 
överföra ”tomma” paket. Bittakten är inte låst utan kan variera bla beroende på tillgänglig 
bandbredd. 
 

4 Skype, <http://www.skype.com/intl/sv/products/explained.html> 2006-11-20 kl18:46 
5 Human Computer Interaction Lab, <http://www.cs.umd.edu/hcil/quis/> 2006-11-08  kl 19.50 
6 Muller, Nathan J. IP from A to Z., McGraw-Hill Professional Publishing, USA 2002, ISBN 0-07-141086-4 
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Genom att skicka med än lägre hastighet än PSTN kan den fysiska kabeln utnyttjas mer 
effektivt och detta är huvudorsaken till att Ip-tekniken numera används som bärare av PSTN i 
både de nationella och internationella stamnäten.7 
 
På Cambridge, Massachusetts demonstrerades VoIP för första gången i början på 1980-talet 
av Bolt, Beranek och Newman. De använde VoIP kommunikation för att prata med 
medlemmarna i sitt forskningslag som befann sig på den amerikanska västkusten. De 
digitaliserade röstsamtal och skickade via Internet med något som de kallade för ”Voice 
Funnel”.8 
 
I november 1988 så fick Republic Telcom of Boulder ett patent på ett ”multiplexed digital 
packet telephone system” i USA. Deras patent beskrev en metod för att kommunicera 
talsignaler från ett ställe till ett annat via ett digitalt kommunikationsmedium. 
 
I Israel 1995 släppte företaget VocalTec dataprogrammet InternetPhone som gjorde det 
möjligt att för två personer att ringa till varandra över Internet med hjälp av två datorer. Under 
1995 presenterade tio andra leverantörer liknade lösningar på så kallade Softphones.  
 
Utvecklingen inom området gick fort både inom hårdvaran och mjukvaran och 1996 
utvecklades en gateway mellan IP-nätet och PSTN-nätet. Detta gjorde att användarna av VoIP  
kunde ringa till vanliga telefoner men det var problem med tekniken i början då ingen teknik 
blev standard. Detta ledde till inkompatibilitet mellan olika tekniker.  
 
1997 började ett annat Israeliskt företag, DeltaThree erbjuda en tjänst där användaren kunde 
använda VoIP-tekniken  för att ringa mellan två vanliga telefoner. Denna teknik användes då 
främst av ryska immigranter för att ringa billigt till släkt och vänner i Ryssland. Ett 
amerikanskt telefonkortsbolag började använda tjänsten för samtal mellan USA och 
Sydamerika.9 De gateways som hade kontakt med PSTN var de som kommersiella 
applikationer inriktade sig på.  
 
VoIP blev ett populärt sätt för världsomspännande företag att kommunicera mellan olika 
kontor och världsdelar, 2001 stor VoIP för 6 % av alla internationella långdistanssamtal.10  
 
I Sverige erbjöd Glocalnet 1999 VoIP i mindre skala men har numera övergett tekniken och 
övergått till att erbjuda telefon via PSTN och olika internetuppkopplingsalternativ. Andra 
aktörer tog över efter Glocalnet.11 
 
VoIP växte även på marknaden för privatpersoner och under 2005 fanns 210 000 registrerade 
abonnemang (privat och företag) bara i Sverige enligt post och telestyrelsens statistik. 

7 Johansson Karin, Post och telestyrelsen PTS-ER-2003:41, ISSN 1650-9862, IP-telefoni En teknisk 
marknadsbeskrivning 
8 Muller, Nathan J. IP from A to Z. 
9Johansson Karin, IP-telefoni En teknisk marknadsbeskrivning 
10 Ohrtman, Frank. Voice Over 802.11.Norwood, MA, USA: Artech House, Incorporated, 2004. p ii. 
<http://site.ebrary.com/lib/bthbib/Doc?id=10082032&ppg=287>, 2006-10-20 kl18:00 
11 Johansson Karin, IP-telefoni En teknisk marknadsbeskrivning 
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Testresultat 
Här kommer de resultat som framkommit under tester och undersökningar att presenteras. Hur 
installationen fungerar är det första som beskrivs, sedan presenteras resultaten från testet av 
funktionalitet och kvalitet och efter det resultaten från testet av användbarhet. Därefter 
kommer resultaten från undersökningen av kostnader att presenteras och sist resultaten från 
undersökningen av tillgänglighet och säkerhet. 

Installation av Skype 
Programvaran Skype finns på Internet, www.skype.se. På Skypes hemsida finns tydliga 
instruktioner på svenska om hur man laddar ner och startar installationen beskrivet steg för 
steg förtydligat med bilder. När installationen väl har påbörjats så visas en installationsguide 
också den på svenska som steg för steg tar dig igenom installationen. I Slutfasen av 
installationen så får man hjälp att skapa ett konto hos Skype, detta konto krävs för att man ska 
kunna använda Skypes telefonitjänster. Kontot kan användas på vilken dator som helst som 
har Skypeklienten installerad. De personuppgifter som man måste lämna för att skapa ett 
konto är mycket begränsade, ett användarnamn som inte nödvändigtvis måste vara ditt riktiga 
namn och ett lösenord. Installationsguiden frågar dock efter fler uppgifter. För att beställa 
tilläggstjänsterna SkypeIn och SkypeOut, som krävs för att ringa till vanliga telefonnummer 
tex PSTN och mobiltelefonnummer och tilläggstjänsten att få ett telefonnummer som gör att 
det går att ringa till Skype från en vanlig telefon eller mobiltelefon, måste man ange 
ytterligare uppgifter så som hemadress och ett kreditkortsnummer för betalning. Efter att 
installationen av Skypekilenten är klar och konto är registrerat så startar programmet upp en 
”komma i gång” guide. Guiden hjälper till att ringa ett provsamtal för att se att headset eller 
USB-telefon fungerar som det ska. Provsamtalet är till en automatisk telefonsvarare. Sedan 
låter guiden dig testa din webbkamera om du har en. Du får också hjälp med att leta upp dina 
vänner som också har Skype och lägga till dem i din kontaktlista. Här kan du även lägga till 
vanliga PSTN-nummer och Skype bjuder på 5minuters samtal med SkypeOut i samband med 
registrering av nytt konto. Dessa minuter räcker till att göra några korta provsamtal. Tiden för 
att installera Skypekilenten och ringa några testsamtal är cirka 30 minuter för den som har lite 
datorvana. Instruktionerna från guiden under installationen är lätta att förstå och följa. 
Förutom de ca 30 minuter som det tar att installera Skypeklienten så tar det ytterligare lite tid 
att registrera sig för SkypeIn och SkypeOut, själva registreringen går på några få minuter men 
Skype meddelar att det kan dröja upp till 60-minuter innan tjänsterna går att använda. Under 
min testinstallation fungerade dock tjänsterna direkt efter registrering. Den sammanlagda 
tiden för min testinstallation blev ca 40 minuter. Skulle det dröja 60 minuter som Skype anger 
som maxtid innan tilläggstjänsterna fungerar så skulle det kunna bli en total installationstid på 
ca 1timme och 40 minuter. 
 
Problem under installationen 
Installationsguiden försöker två gånger att få dig att installera reklamartade tilläggstjänster, 
första gången en söktjänst med google och andra gången registrera din mailadress för 
reklamsändningar från Skype. Vid båda tillfällena så var alternativen förkryssade så den 
ouppmärksamme användaren hade lätt missat dem och ovetandes installerat dem. 
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Figur1: Installationsguiden vill få användaren att installera Google tilläggsprogram till Internet Explorer. 

 

 
Figur2: Installationsguiden vill få användaren att registrera sig för reklamutskick från Skype 

Under installationen när kontot skapas så försöker programmet att ta kontakt med Skype 
vilket inte tilläts av mjukvarubrandväggen, Norton Internet Security, som var installerad på 
testdatorn. För att lösa detta måste man lägga till programmet Skype i brandväggens lista över 
program som har tillåtelse att ansluta sig mot Internet. Detta är ett problem som nog hade 
stoppat många mindre vana användare. Efter att brandväggen hade konfigurerats så gick det 
att fortsätta installationen utan problem. 
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Figur3: Det går inte att skapa ett nytt skypekonto om inte brandväggen är rätt konfigurerad. 

Test av funktion och kvalitet 
Testsamtal har ringts enligt formulär i bilaga 2. Syftet med testsamtalen var att utvärdera 
kvalitet och funktion på samtal över olika kombinationer av bandbredder och till och från 
PSTN. Varje testsamtal varade i cirka 3 minuter. Samtalen gick till så att båda parter som 
testar gemensamt går igenom frågorna i formuläret. Varje testfall har gåtts igenom en efter en 
vid fem separata tillfällen, vilket innebär att samtliga testfall har ringts fem gånger.  

Förklaring av testfrågorna 
Testfrågor har tagits fram för att kunna dokumentera och jämföra resultaten från testsamtalen. 
Här följer en förklaring av hur samtliga testfrågor och dess svar skall tolkas. 
 
Samtal från: 
 PSTN   Dator 0,25Mbit   Dator 8Mbit  
Anger vilken typ av anslutning den som ringer upp använder. 
 
Samtal till:  
 PSTN    Dator 0,25Mbit   Dator 8Mbit  
Anger vilken typ av anslutning den som blir uppringd använder. 
 
Uppringning till testperson som är redo att svara:  
 1:a försöket  2:a försöket   Många försök    
 fungerade inte alls 
Denna fråga är avsedd för ifall det är problem med att ”komma fram” alla testsamtal bygger 
på att den som blir uppring är redo att svara direkt när signaler går fram. 
 
Uppkoppling tid:  
 Snabbt <2 sek  Normalt 2-5 sek  Långsamt >5 sek 
Denna fråga är tänkt för att kunna utvärdera hur snabbt ett samtal kopplas fram. Detta skall 
vara tiden från att man slagit färdigt numret tills man hör att signaler går fram. En lång 
fördröjning här skapar osäkerhet hos den som ringer upp. 
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Hur uppfattar jag samtalet 
Följande frågor avser hur den som ringer upp uppfattar ljudkvaliteten på samtalet. 
 
Brus (Ihållande brusande bakgrundsljud): 
 Inget brus   Svagt brus   Kraftigt brus  
 Det brusar ibland 
Med svagt brus menas ett svagt bakgrundsbrus som är så pass lågt att det knappast stör 
samtalet i sig men ändå kan uppfattas, svagt brus skulle kunna vara så lågt att man endast 
hör det om man försöker lyssna efter det. Med kraftigt brus menas ett brus som är så pass 
starkt att det uppfattas som störande i samtalet. På denna fråga finns möjligheten att svara 
med fler än ett kryss om brusets nivå och styrka varierar. 
 
Knaster(varierande vassa störningsljud): 
 Inget knaster  Svagt knaster  Kraftigt knaster  
 Det knastrar ibland 
Med svagt knaster menas ett svagt bakgrundsknaster som är så pass lågt att det knappast stör 
samtalet i sig men ändå kan uppfattas, svagt knaster skulle kunna vara så lågt att man endast 
hör det om man försöker lyssna efter det. Med kraftigt knaster menas ett knaster som är så 
pass starkt att det uppfattas som störande i samtalet. På denna fråga finns möjligheten att 
svara med fler än ett kryss om knastrets nivå och styrka varierar. 
 
Upplevs fördröjningar av ljudet i samtalet: 
 Ingen fördröjning  Lite fördröjning  Kraftig fördröjning  
 Det är fördröjningar ibland 
Med fördröjningar menas att det upplevs som att delar av samtalet kommer sent eller 
”hackar”. Med lite fördröjning menas fördröjningar som är så pass korta att det ändå går att 
prata även om det uppfattas som störande. Med kraftig fördröjning menas fördröjningar som 
är så pass stora att det uppstår förvirring i samtalet. Även här finns möjligheten att svara 
med flera kryss ifall uppkomsten av fördröjningar varierar. 
 
Upplevs eko av min egen röst: 
 Inget eko   Svagt eko   Kraftigt eko  
 Det ekar ibland 
Med eko menas när man hör en fördröjning av sin egen röst. Med svagt eko menas när ekot 
är störande men inte orsakar något större obehag under samtalet. Med kraftigt eko menas 
när ekot är så tydligt att det upplevs som mycket störande under samtalet. Även här finns 
möjligheten att svara med flera kryss ifall uppkomsten av eko varierar. 
 
Upplevs eko av den andres röst: 
 Inget eko   Svagt eko   Kraftigt eko  
 Det ekar ibland 
Med denna fråga menas när man hör det den andra säger och dessutom en fördröjning av 
den andres röst. Med svagt eko menas när ekot är störande men inte orsakar något större 
obehag under samtalet. Med kraftigt eko menas när ekot är så tydligt att det upplevs som 
mycket störande under samtalet. Även här finns möjligheten att svara med flera kryss ifall 
uppkomsten av eko varierar. 
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Upplevs det som att bitar av samtalet faller bort: 
 Inget faller bort  Enstaka gånger Ganska ofta  
 Det händer hela tiden 
Med denna fråga menas situationer när delar av ljudet från den andra parten försvinner. 
Enstaka gånger är max en gång i minuten. Ganska ofta är mer än en gång i minuten. 
 
Ljudnivå: 
 För lågt   Lagom högt  För högt  
 Ljudnivån varierar 
Med för låg ljudnivå menas när den andra partens röst är svår att höra eller upplevs som 
”långt bort”. Med lagom högt menas när man inte lägger märke till något problem men att 
höra den andra parten. Med för högt menas att den andra partens röst är så stark att det är 
störande. 
 
Hur uppfattar den andra deltagaren samtalet 
Följande frågor avser hur den som blir uppringd uppfattar ljudkvaliteten på samtalet. 
Frågorna är inte kommenterade eftersom det är samma frågor som ovan. Se kommentarerna 
ovan. 
 
Brus (Ihållande brusande bakgrundsljud): 
 Inget brus   Svagt brus   Kraftigt brus  
 Det brusar ibland 
 
Knaster(varierande vassa störningsljud): 
 Inget knaster  Svagt knaster  Kraftigt knaster  
 Det knastrar ibland 
 
Upplevs fördröjningar av ljudet i samtalet: 
 Ingen fördröjning  Lite fördröjning  Kraftig fördröjning  
 Det är fördröjningar i bland 
 
Upplevs eko av min egen röst: 
 Inget eko   Svagt eko   Kraftigt eko  
 Det ekar ibland 
 
Upplevs eko av den andres röst: 
 Inget eko   Svagt eko   Kraftigt eko  
 Det ekar ibland 
 
Upplevs det som att bitar av samtalet faller bort: 
 Inget faller bort  Enstaka gånger Ganska ofta  
 Det händer hela tiden 
 
Ljudnivå: 
 För lågt   Lagom högt  För högt  
 Ljudnivån varierar 
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Testfall 1: PSTN till dator 8Mbit 
Samtalen ringdes från PSTN till testdator med 8Mbits uppkoppling. Samtliga samtal 
kopplades upp vid första försöket och uppkopplingstiden uppfattades som snabb. Vid två av 
de fem tillfällena så uppfattade testpersonen som ringde från PSTN ett svagt brus. Knaster 
fördröjningar och bortfall har ej förekommit för någon av parterna under testsamtalen. Vid ett 
av tillfällena upplevdes under en kort stund ett svagt eko för testpersonen som talade i 
datoränden av samtalet. Ljudnivån var lagom hög under samtalen. 

Testfall 2: PSTN till dator 0,25Mbit 
Samtalen ringdes från PSTN till dator med 0.25Mbits uppkoppling. Uppkopplingarna var 
även här helt problemfria och uppfattades som snabba. Ett svagt brus uppfattades av båda 
parter vid flertalet av samtalen, detta brus är så pass lågt att man knappast skulle märka det 
om man inte letar efter det. Varken knaster, eko, fördröjningar eller bortfall upplevdes under 
något utav samtalen. Det var lagom hög ljudnivå under testsamtalen. 

Testfall 3: dator 8Mbit till PSTN 
Testsamtalen ringdes från testdator med 8Mbits uppkoppling till PSTN. Inte heller här var 
uppkoppling och uppkopplingstid några problem. Störningarna under dessa samtal är i stort 
sett identiska med testsamtalen PSTN till 8Mbit. De vill säga att vid något enstaka tillfälle kan 
man uppfatta ett mycket svagt brus. För övrigt var det inga problem med varken knaster, eko, 
fördröjningar eller bortfall. Ljudnivån upplevdes som lagom hög. 

Testfall 4: dator 0,25Mbit till PSTN 
Samtalen ringdes från testdator med 0,25Mbits uppkoppling till PSTN. Testsvaren är även här 
så pass lika de resultat från provringningarna i motsatta riktningen, PSTN till 0,25Mbit, att 
man inte kan peka på några direkta skillnader.  

Testfall 5: dator 0,25Mbit till dator 8Mbit 
Testsamtalen ringdes från testdator med 0,25Mbits uppkoppling till testdator med 8Mbits 
uppkoppling. Inte heller här var uppkoppling och uppkopplingstid några problem utan gick 
snabbt på första försöket. Ingen av testpersonerna upplevde något brus, knaster, fördröjningar, 
eko eller att delar av samtalet föll bort. Testpersonen vid 8Mbits änden upplevde vid enstaka 
tillfällen att ljudnivån kunde variera. 

Testfall 6: dator 8Mbit till dator 0,25Mbit 
Samtalen ringdes från testdator med 8Mbits uppkoppling till testdator med 0,25Mbits 
uppkoppling. Testresultaten är även här väldigt lika provringningarna i motsatta riktningen, 
men här upplevdes vid ett tillfälle någon enstaka kort fördröjning. Medan ljudnivån höll sig på 
en konstant lagom hög nivå. 

Testfall 7: Samtal till automatiska telefontjänster 
Dessa testsamtal är gjorda från testdator med 8Mbits uppkoppling. Meningen med dessa tester 
var att undersöka om det fungerade att ringa till automatiska telefontjänster så som 
telefonbanken och apoteket. Testerna visar att det fungerar bra att via Skypeklientens 
knappsats eller via tangentbordets siffertangenter navigera sig runt. Det var ingen skillnad mot 
att ringa från en vanlig PSTN telefon.  
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Övriga funktioner i Skypeklienten 
Skypeklienten erbjuder övriga funktioner så som att skicka SMS och ringa videosamtal. Det 
finns även en röstbrevlåda. Att skicka SMS-meddelanden till en mobiltelefon fungerar 
alldeles utmärkt, Skype varnar dock för att detta inte stöds av samtliga mobiloperatörer i 
världen. Test-SMS har skickats till Comviq och Telenor och samtliga meddelanden kom fram 
utan problem. Tyvärr så går det inte att se vilket nummer meddelandet är skickat från och man 
kan heller inte svara. Avsändaren till meddelandet visas som en förkortning av användarens 
Skype namn. Vid ett par tillfällen testades funktionen för videosamtal, förutsatt att man har en 
fungerande webbkamera installerad på datorn så är det mycket enkelt att starta ett 
videosamtal. Detta kan startas när man vill under ett pågående röstsamtal. Bildkvaliteten var 
godkänd, den beror mycket på kamerans prestanda. 

När något går fel 
I Skypeklientens meny finns en hjälpflik. Alternativen på denna flik leder i de flesta till 
Skypes hemsida, www.skype.se. Där hamnar man på en svensk sida som hänvisar till olika 
typer av problem och informationen ser ganska omfattande ut men när man klickar sig vidare 
till det ämne man behöver hjälp med så kommer man alltid till en engelsk sida. Här finns 
mycket information i ett lättbegripligt format med mycket förklarande bilder och steg för steg 
guider men tyvärr är allt detta på engelska. Behöver jag få kontakt med Skype så hanterar de 
sina supportärenden endast via email som måste vara skrivna på engelska, franska, tyska, 
italienska eller spanska vilket givetvis kan ställa till vissa problem. Det finns vad jag kunde 
hitta inget telefonnummer att ringa.  

Test av användbarhet 

Beskrivning av testgruppen 
En testgrupp av tio personer har valts ut, personerna är en blandning av kön och ålder mellan 
12 och 65 år. Alla personerna har tillgång till dator i hemmet men ingen är någon avancerad 
användare. Med avancerad användare menas användare som har djupare förståelse för datorns 
funktion och erfarenhet av programinstallationer och systemkonfiguration. 

Testets utförande 
En test av Skypeklientens användbarhet har utförts med hjälp av ett frågeformulär utformat 
för ändamålet. Detta formulär är skapat av Chin, J.P., Diehl, V.A., Norman, K.L. (1988) 
Development of an Instrument Measuring User Satisfaction of the Human-Computer 
Interface. Formuläret finns att hämta på 
http://www.acm.org/perlman/question.cgi?form=QUIS.  
Testet har gått till så att testpersonen har fått i uppgift att självständigt utföra följande 
uppgifter i Skypeklienten.  
 
 Först ska användaren lägga till en ny kontakt i Skypeklientens adressbok och sedan 

ringa upp den kontakten och föra ett kort samtal. Kontakten ska vara till ett PSTN-
nummer.  

 Andra uppgiften är att ringa upp någon som inte finns i adressboken genom att 
använda knappsatsen i Skypeklienten.  

 Sista uppgiften är att skicka ett sms-meddelande till en mobiltelefon. Testet förutsätter 
att Skypeklienten är startad redan innan testet inleds.  
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Testpersonerna har fått arbeta självständigt med uppgifterna men i de få fall där användaren 
har kört fast har de fått viss handledning för att kunna slutföra testet. Efter testuppgifterna har 
användaren fyllt i formuläret. Under testet simulerades även ett realistiskt fel genom att bryta 
Internetuppkopplingen. Detta för att bättre kunna få utvärdering av systemets uppförande vid 
fel. 

Resultat av testfrågorna 
Testet består av 27 bedömningspunkter uppdelat i olika kategorier, nedan redovisas hur 
testpersonerna har bedömt systemet inom respektive kategori. 

Helhetsintryck av systemet 
De första bedömningspunkterna går ut på att användaren ska bedöma systemet som en helhet. 
Många av användarna tyckte att systemet var stimulerande. Några få tyckte att systemet var 
svårt och frustrerande, ingen har dock bedömt det som tråkigt. Samtliga tyckte att det var 
tillräckligt kraftfullt och de har en positiv bild av systemet som helhet. 

På bildskärmen 
Kategorin innehåller ett antal bedömningspunkter som handlar om hur informationen som 
systemet presenterar på datorns bildskärm upplevs av användaren. Resultaten på 
bedömningspunkt 7 visar på att några av de äldre deltagarna upplevde att tecknen och texten 
är svår att läsa, medan testresultaten från de yngre inte alls visade denna tendens utan snarare 
den motsatta. På punkt 8 som handlar om huruvida markeringar av objekt på skärmen 
underlättar utförande av uppgifter så är användarna i princip neutrala, de tyckte att det varken 
var bra eller dåligt. Många utav användarna upplevde att organisationen av informationen på 
bildskärmen är förvirrande. De flesta av användarna oavsett ålder och tidigare erfarenhet 
tyckte att de bildsekvenser som systemet visar vid utförandet av vissa uppgifter är tydliga. 

Begrepp och information 
Kategorin innehåller ett antal bedömningspunkter som handlar om de begrepp och den 
information som systemet använder sig av. Bedömningarna inom den här kategorin är 
övervägande positiva, man upplever att systemet är konsekvent med användandet av termer 
och begrepp. Termer och begrepp upplevs som relevanta. Användarna upplever att 
meddelanden och frågor efter indata är bra och tydliga. Systemet får ett svagt negativt resultat 
på bedömningspunkten 16 om felmeddelanden, mycket på grund av att i vissa fall visas 
felmeddelandet i ett fält som inte rymmer hela meddelandet.  

Inlärning 
Kategorin innehåller ett antal bedömningspunkter som handlar om hur systemet är att lära sig. 
Här märktes en klar skillnad mellan användarnas varierande datorvana. De som hade mer 
datorvana tyckte att systemet var lätt att lära sig, lätt att utforska nya funktioner genom att 
prova sig fram och lätt att komma ihåg hur systemet fungerade. Medan de som hade mindre 
datorvana tyckte att det var svårt att prova sig fram i systemet och svårt att lära sig. Även 
dessa användare tyckte dock att det var enkelt att komma ihåg namn på olika kommandon i 
systemet. Det visade sig också att hjälp och referensmaterial var förvirrande, framförallt av de 
användare som hade sämre kunskaper i engelska språket.  

Funktionalitet 
Kategorin innehåller ett antal bedömningspunkter som handlar om systemets funktionalitet. 
Systemet får ett mycket gott betyg på bedömningspunkt 23, systemets hastighet som av 
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samtliga upplevs som tillräckligt snabbt. Även pålitligheten får ett högt betyg av samtliga 
användare. De flesta tycker att systemet tenderar att ge ifrån sig onödigt mycket ljudsignaler. 
Samtliga är överens om att systemet enligt bedömningspunkt 27 inte är designat för alla 
tänkbara typer av användare. 

Positiva och negativa tankar om systemet 
I denna del av undersökningen finns det fält för att med fritext lista de tre mest positiva och 
negativa egenskaperna med systemet. I dessa fält har användarna skrivit förklaringar på varför 
de gett bra eller dåliga betyg på olika bedömningspunkter. Till exempel att texten till vissa 
felmeddelanden inte visades i sin helhet. 

Undersökning av kostnad 
En undersökning av kostnader på marknaden idag har gjorts. Det finns många telefon och 
bredbandsleverantörer och här har en enklare prisjämförelse genomförts på några av de större 
leverantörernas basutbud. Samtliga priser är utan eventuella tillägg för att få bättre pris på 
olika tider på dygnet mm. Priser för bredband hos olika leverantörer bygger ofta på att man 
skall vara förvalskund på fast telefoni så priserna i jämförelsen är med förval. Samtalspriserna 
är kvällstid för de leverantörer där priset skiljer sig pga att det rings mest privat på kvällar och 
helger. Jämförelsen tar ingen hänsyn till om man eventuellt redan har bredband eller önskar 
ha det till exempelvis surfning. Totalpriserna är med andra ord för syftet att endast få en 
lösning för telefoni. Kostnad för utlandssamtal har beräknats på samtal till USA. 

Hur priserna har beräknats 
Följande tabell har använts för att beräkna månadskostnaden för de olika lösningarna. 
Abonnemangspriser och samtalspriser har hämtats från leverantörerna hemsidor per 2006-12-
03. I tabellen finns möjlighet att variera mängden samtalsminuter nationellt och internationellt 
för att kunna visa olika scenarion beroende på hur mycket och vart man ringer. 
 

 
Figur4: Översikt över kostnader med de olika lösningarna i jämförelsen 
 

  

PSTN-
abonnemang 

/mån 
Bredbandskost. 

/ mån 8-Mbit 
SkypeIn      

/ mån 
Minutpris 

Sverige 

Minutpris 
Utland 
(USA) Totalkostnad/mån 

PSTN Telia 125,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,115 kr 0,950 kr 138,80 kr 
PSTN TELE2 119,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,110 kr 0,920 kr 132,20 kr 
PSTN Glocalnet 115,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,110 kr 0,880 kr 128,20 kr 
Skype ADSL Telia 125,00 kr 339,00 kr 26,50 kr 0,180 kr 0,180 kr 512,10 kr 
Skype ADSL Tele2 119,00 kr 229,00 kr 26,50 kr 0,180 kr 0,180 kr 396,10 kr 
Skype ADSL Glocalnet 115,00 kr 229,00 kr 26,50 kr 0,180 kr 0,180 kr 392,10 kr 
Skype ADSL Bredbandsbolaget 59,00 kr 319,00 kr 26,50 kr 0,180 kr 0,180 kr 426,10 kr 
Skype Bredbandsbolaget *(100Mbit) 0,00 kr 320,00 kr 26,50 kr 0,180 kr 0,180 kr 368,10 kr 
Skype Comhem 0,00 kr 299,00 kr 26,50 kr 0,180 kr 0,180 kr 347,10 kr 
         
Antal minuter sverigesamtal 120       

Antal minuter utlandssamtal (USA) 0           
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Jämförelse1: Sverigesamtal 120Min, Utlandssamtal 0Min 
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 Figur5: Sverigesamtal 120Min, Utlandssamtal 0Min 
 
Figur 5 visar kostnaden för det hushåll som ringer ganska lite, endast 2timmar i månaden och 
enbart inom Sverige. I det här fallet blir PSTN överlägset billigast oavsett vilken leverantör 
man väljer. Skillnaden mellan vilken PSTN-leverantör man väljer är mycket liten, totalt 10Kr 
mellan den dyraste och den billigaste. Det billigaste IP-telefoni alternativet är ComHem med 
Skype och blir flera gånger dyrare än något av PSTN alternativen. 

Jämförelse2: Sverigesamtal 9000Min, Utlandssamtal 0Min 
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 Figur6: Sverigesamtal 9000Min, Utlandssamtal 0Min 
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Figur 6 visar kostnaden för ett hushåll t.ex. en familj med flera barn som ringer 5h om dagen 
endast inom Sverige. Skillnaden mellan PSTN och IP-telefoni minskar något eftersom den 
stora delen av kostnaden är minutpriset och inte abonnemanget. Dock är Skype lite dyrare per 
minut på sverigesamtal vilket i samband med bredbandskostnaden gör att Skype-alternativet 
fortfarande är ca dubbelt så dyrt oavsett leverantör. 

Jämförelse3: Sverigesamtal 120Min, Utlandssamtal 1000Min 
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 Figur7: Sverigesamtal 120Min, Utlandssamtal 1000Min 
 
Figur7 visar resultatet för den som ringer mycket utomlands 30min per dag. Först när man 
ringer mycket utomlands lönar det sig att använda sig av Skype-lösningen. Skillnaderna 
mellan de olika Skype-lösningarna beror enbart på kostnaderna från de olika 
bredbansleverantörerna. Generellt sett blir det billigare om man bor i en fastighet med ett 
icke-ADSL bredband eftersom man då slipper abonnemangskostnaden för 
telefonanslutningen. 
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Undersökning av tillgänglighet och säkerhet 
Denna del av undersökningen har utförts genom att söka fakta från olika källor snarare än att 
utföra några egna praktiska tester. Information från Skype12 och Post och telestyrelsens 
rapport IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv13 ligger till grund för informationen. Arbetet 
har delats upp i tillgänglighetsfrågor som avser problem som innebär att telefonen slutar att 
fungera och säkerhetsfrågor som risken för avlyssning och dataintrång. 

Tillgänglighet 
Flera olika problem finns med tillgängligheten för IP-telefonilösningar.  
 
Slumpmässiga hot såsom naturkatastrofer som orsakar elavbrott eller avbrott i system för 
datakommunikation kan på många sätt bryta ip-telefoniförbindelserna eftersom ip-telefonin är 
beroende både av ett fungerande datanät samt fungerande strömförsörjning jämfört med 
PSTN- nätet som har en egen strömförsörjning som i de flesta fall är matad med reservkraft. 
Att själv som privatanvändare av ip-telefoni kunna bygga upp ett system för reservkraft är 
mycket dyrt och komplicerat. 

 
Avsiktliga hot såsom datavirus och dataintrång är en stor risk mot tillgängligheten i ett ip-
telefonsystem. Möjligheten för någon att skapa ett avsiktligt avbrott utan påföljder är betydligt 
större än med PSTN. 
 
Vad gäller möjligheten att ringa till nödnummer t.ex. 112 så informerar Skype tydligt om att 
de inte stödjer funktionen funktionen och att Skype på grund av detta inte är någon ersättare 
till den vanliga PSTN telefonen. I Post och telestyrelsensrapport IP-telefoni ur ett 
sårbarhetsperspektiv så förklaras detta med det är svårt att lokalisera varifrån ett nödsamtal 
kommer och att larcentralen då kan bli tvungen att ställa fler frågor för att förstå var den 
nödställde befinner sig. Det saknas än så länge standader för hur ett posisioneringsystem för 
IP-telefon ska fungera.14 

Säkerhet 
Vissa typer av IP-telefoni är okrypterad och därmed är risken för avlyssning betydligt större 
än med PSTN. Skype krypterar dock alla sina samtal och risken för avlyssning minskar 
därmed. Det är dock svårt för privatanvändaren att helt skydda sin dator från intrång och en 
viss risk finns då ändå för avlyssning. Skypesamtalen är krypterade från skypeklient till 
skypeklient samt från skypeklient till den hårdvara som kopplar ut samtalen till PSTN nätet  
vid samtal via SkypeOut. Vid samtal från Skype till PSTN nätet är risken för avlyssning 
samma som vid PSTN samtal efter det att samtalet kopplats upp på PSTN nätet. 

12 Skype, <http://www.skype.com/intl/sv/security/>  2006-12-03 17:35 
13 Barck-Holst Svante, Christiansson Henrik, Vidström Arne, Post och telestyrelsen PTS–ER-2005:18 ISSN 1650-1942, IP-telefoni ur ett 
sårbarhetsperspektiv  
14Barck-Holst Svante, Christiansson Henrik, Vidström Arne IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv 
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Slutresultat 
Här presenteras en sammanfattning av de olika resultaten som framkommit i kapitlet 
testresultat. Detta för att ge en lätt och övergriplig bild över de resultat som presenterats. 

Installation av Skype 
Att installera Skypekilenten och att registrera de tjänster man behöver tar cirka 40minuter, i 
värsta fall skulle det kunna ta upp till 1timme och 40minuter om det tar den tiden som Skype 
anger som maxtid för att alla registreringar ska bli genomförda. Installationsguiderna är enkla 
att följa men det finns moment under installationen som kräver att du har någorlunda god 
datorvana. Största problemet under installationen är att få eventuell brandvägg att godkänna 
Skypeklientens kommunikation mot Internet. Den icke uppmärksamme användaren riskerar 
också att ovetandes registrera sig på vissa reklamartade tilläggstjänster. 

Funktion och kvalitet 
Skypeklienten fungerar tillfredställande, samtalen kopplas fram snabbt och alltid på första 
försöket. Ljudkvalitén håller en jämn och god standard. Små förekomster av störningar så som 
brus, knaster, eko och fördröjningar har påträffats under provsamtalen men inga har upplevts 
så svåra att de stört samtalet. Testerna har inte kunnat påvisa någon tydlig skillnad på kvalitet 
och prestanda mellan de olika bandbredderna 0.25Mbit och 8Mbit.  

Användbarhet 
Testerna har visat att systemet har upplevts ha en bra användbarhet av de användare som har 
god datorvana. Användare utan större tidigare datorvana upplevde systemet som svårare att 
lära sig. Samtliga har upplevt systemet som stimulerande och har den funktionalitet som 
förväntas. På grund av att större delen av supportinformationen inte finns tillgänglig på 
svenska så försvårar detta för användare med sämre engelskakunskaper, detta är en del i att 
vissa upplever systemet som svårt eller frustrerande.  

Kostnad 
Undersökningen av kostnad visar att det enda fallet där det lönar sig att ringa med en 
Skypelösning är för de som ringer mycket utomlands. Jämförelserna är beräknade på 
utlandssamtal till USA, det finns dock många länder där vinsten med att ringa med Skype är 
mycket större än med samtal till USA. Det som gör att sverigesamtal med Skype blir dyrare är 
en något dyrare minutkostnad och kostnaden för ett bredbandsabonnemang.  

Tillgänglighet och säkerhet 
Det finns flera olika problem som kan göra att telefoni med Skype stundvis slutar fungera. 
Strömavbrott är ett sådant problem som är dyrt och komplicerat för privatanvändaren att 
kringgå. Ett annat problem är risken för virus och dataintrång. Viss risk för avlyssning kan 
förekomma även om samtalen via Skype är krypterade, detta är normalt inget stort problem 
för privatanvändaren. Skype är noga med att informera om att de inte stödjer funktionen att 
kunna ringa nödsamtal till t.ex. 112 vilket är en stor brist i tillgänlighet..
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Diskussion 
Denna del av rapporten innehåller en analys och diskussion kring resultaten av 
undersökningen. Hypotesen testas emot de fakta som framkommit under arbetets gång. 
 
Arbetet med projektet har varit intressant och lärorikt. Det har flutit på bra men arbetet har 
ställt  krav på disciplin och effektivitet. Arbetet har inriktat sig på att ge en helhetsbild av 
problemområdet och man ser då att varje enskild del skulle kunna undersökas djupare i ett 
eller flera större arbeten. Arbetets breda omfattning har medfört att respektive test eller 
undersökning har utförts på relativt begränsade undersökningsgrupper vilket skulle kunna 
påverka resultaten något därför skulle det vara intressant att göra samma tester på avsevärt 
större grupper. 

Installation av Skype 
Undersökningen har påvisat vissa mindre problem under installation av Skypeklienten men 
det bör ändå tilläggas att jämfört med tidigare erfarenhet av programinstallationer så är Skype 
förhållandevis smidigt att installera. Det är inte säkert att alla användare får problem under 
installationen och dessutom orsakades problemet av datorns brandvägg vilken är till för att 
höja datorsäkerheten. Tyvärr försöker installationsguiden att få dig att installera vissa 
reklamartade tilläggstjänster men man får ta med i avvägandet att Skypeklienten är en 
gratismjukvara och att telefoni direkt mellan Skypeklienter är helt kostnadsfritt.  

Funktion och kvalitet 
Tester har utförts för att utvärdera Skypeklientens funktion och ljudkvalitet. Skypklienten 
verkar inte vara särskilt beroende av en hög bandbredd på internetuppkopplingen. Detta 
bekräftar Skypes uppgifter om en medelhastighethastighet på 0,023-0,125Mbit/sek. Detta 
medför att det fungerar att ringa även om bredbandet samtidigt belastats med exempelvis 
webbradio. Med andra ord kan man få bra kvalitet på skypesamtal i ett hemmanätverk med 
flera datorer med normalbelastning av bredbandsuppkopplingen så som t.ex. internetsurfande. 
Skypeklienten erbjuder de flesta funktioner som finns i PSTN plus en del extrafunktioner 
vilket gör att man inte saknar någon funktionalitet.  

Användbarhet 
Att ringa med Skype är inget problem för den som har god datorvana. Det finns vissa saker 
som gör att användare med mindre datorvana får problem, framförallt att det mesta av 
supportinformationen är på engelska. Man kan dock inte påstå att det är lika enkelt som att 
ringa med PSTN eftersom det krävs en grundläggande datorvana. Även om man lärt sig 
hantera Skypeklienten så bör man ha viss förståelse för hur datorn hanteras i helhet samt hur 
man får bredbandet att fungera. Fler ingående faktorer som kan orsaka problem för 
användaren helt enkelt. Om man ska kunna ta emot samtal så måste man ha datorn på dygnet 
runt. 

Kostnad 
Det klart billigaste alternativet för dem som bara ringer inom Sverige visade sig vara PSTN 
oavsett hur mycket man ringer. Möjligtvis skulle man kunna tjäna på Skype om de man ringer 
till också har Skype eftersom de samtalen är helt kostnadsfria men liknande erbjudanden finns 
inom vissa PSTN-leverantörer. Ringer man väldigt mycket utomlands och framförallt till 
vissa länder där de svenska PSTN-leverantörerna har höga minutkostnader så finns det 
mycket pengar att spara.  
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Tillgänglighet och säkerhet 
Eftersom skypesamtalen i sig är krypterade så är de någorlunda skyddade mot avlyssning. 
Däremot finns alltid en risk med att hantera personlig information på en dator som är ansluten 
emot Internet. Vad det gäller tillgängligheten så blir den lite sämre än PSTN eftersom man är 
beroende både av strömförsörjning till dator och modem samt att internetanslutningen måste 
fungera. PSTN-nätet har sin egen strömförsörjning som förser även din telefon med ström, 
dessutom är systemet väl utbyggt med reservkraft. Skypeklienten ska inte användas till att 
ringa nödsamtal då Skype själva inte garanterar funktionen. Skype är väldigt tydliga i sin 
information om detta. I detta avseende behöver man ett alternativ för nödsamtal om man tänkt 
ersätta sin PSTN-telefon med Skype.  

Test av hypotes 
Arbetet syftar till att testa följande hypotes. 
 
IP-Telefonin är i dag på grund av att tillgången till bredbandsuppkoppling är hög ett 
alternativ till den traditionella telefonin (PSTN). 
 
Ip-telefoni med Skype är för de flesta användare inte ett alternativ till PSTN. Installationen 
kräver en viss datorvana, dock är det så att om detta vore det enda hindret så skulle man 
kunna ta hjälp utav en fackman. Varken funktionaliteten eller kvaliten på samtalen sticker ut 
hos något av alternativen PSTN och Skype. En del funktionalitet skiljer sig men skillnaderna 
tar ut varandra. Användbarheten hos Skypeklienten är inte dålig men det vore fel att påstå att 
det är lika enkelt som att ringa med en PSTN-telefon. Man kan heller inte påstå att det för 
normalanvändaren skulle vara billigare att ringa med Skype. Ekonomiska fördelar finns för de 
som ringer mycket utomlands eller de som enbart ringer till andra Skypeanvändare. På grund 
av problem som strömavbrott och beroendet av en fungerande internetanslutning blir 
tillgängligheten sämre än PSTN. Skype säger dessutom själva att man inte kan ringa 
nödsamtal via Skypeklienten vilket är en klar nackdel.  

Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att se en liknande undersökning gjord på någon annan IP-telefoni 
lösning än denna med Skype. Detta skulle ge en bredare bild av problemet och hjälpa 
användare med valet mellan de båda teknikerna. Även en fördjupning inom varje del i arbetet 
vore av intresse, utföra testerna på större testgrupper eller prova på flera olika operativsystem 
och bredbandslösningar. 
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Bilaga 1  
Test av användbarhet 
 

 

 



 

Bilaga 2 
Test av funktion och kvalitet 
Testsamtal skall pågå i 3minuter 
 
Samtal från: 
 PSTN   Dator 0,25Mbit   Dator 8Mbit  
 
Samtal till:  
 PSTN    Dator 0,25Mbit   Dator 8Mbit  
 
Uppringning till testperson som är redo att svara:  
 1:a försöket  2:a försöket   Många försök    
 fungerade inte alls 
 
Uppkoppling tid:  
 Snabbt <2 sek  Normalt 2-5 sek  Långsamt >5 sek 
 
 
Hur uppfattar jag samtalet 
Brus (Ihållande brusande bakgrundsljud): 
 Inget brus   Svagt brus   Kraftigt brus  
 Det brusar ibland 
 
Knaster(varierande vassa störningsljud): 
 Inget knaster  Svagt knaster  Kraftigt knaster  
 Det knastrar ibland 
 
Upplevs fördröjningar av ljudet i samtalet: 
 Ingen fördröjning  Lite fördröjning  Kraftig fördröjning  
 Det är fördröjningar i bland 
 
Upplevs eko av min egen röst: 
 Inget eko   Svagt eko   Kraftigt eko  
 Det ekar ibland 
 
Upplevs eko av den andres röst: 
 Inget eko   Svagt eko   Kraftigt eko  
 Det ekar ibland 
 
Upplevs det som att bitar av samtalet faller bort: 
 Inget faller bort  Enstaka gånger Ganska ofta  
 Det händer hela tiden 
 
Ljudnivå: 
 För lågt   Lagom högt  För högt  
 Ljudnivån varierar 
 

 



 

Hur uppfattar den andra deltagaren samtalet 
Brus (Ihållande brusande bakgrundsljud): 
 Inget brus   Svagt brus   Kraftigt brus  
 Det brusar ibland 
 
Knaster(varierande vassa störningsljud): 
 Inget knaster  Svagt knaster  Kraftigt knaster  
 Det knastrar ibland 
 
Upplevs fördröjningar av ljudet i samtalet: 
 Ingen fördröjning  Lite fördröjning  Kraftig fördröjning  
 Det är fördröjningar i bland 
 
Upplevs eko av min egen röst: 
 Inget eko   Svagt eko   Kraftigt eko  
 Det ekar ibland 
 
Upplevs eko av den andres röst: 
 Inget eko   Svagt eko   Kraftigt eko  
 Det ekar ibland 
 
Upplevs det som att bitar av samtalet faller bort: 
 Inget faller bort  Enstaka gånger Ganska ofta  
 Det händer hela tiden 
 
Ljudnivå: 
 För lågt   Lagom högt  För högt  
 Ljudnivån varierar 
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