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Sammanfattning 
 
Användandet av mobiltelefoner och antalet personer som surfar på Internet har ökat avsevärt 
de senaste åren och för att förena dessa två tekniker skapades WAP, som kort kan beskrivas 
som en möjlighet att surfa på Internet via mobiltelefonen. 
 
Det förutspåddes en stor efterfråga på en sådan här tjänst men något hände. WAP fick inte så 
stor genomslag som förväntats. I början var det krångligt att använda tekniken och det var ont 
om telefoner och tjänster. Abonnenter debiteras i dag per minut vilket utgör höga kostnader 
för den flitiga användaren. Den tredje generationens mobila tekniker som GPRS och UMTS 
är under lansering och förväntas förbättra användandet av WAP. Betalning görs för mängden 
överförd data och längre fram finns det förhoppningar om ett fast pris för varje tjänst. 
 
Vi har i detta arbete samlat information om WAP och dess framtid. I arbetet beskrivs även 
den japanska motsvarigheten till WAP, i- mode, som har blivit en otroligt framgångsrik tjänst. 
Även GPRS och UMTS beskrivs för att få en inblick i hur de nya teknikerna kan öka 
möjligheterna för WAP. 
 
Vi har tagit del av två marknadsundersökningar som visar användarnas och företagens syn på 
WAP och framtiden. Undersökningarna visar att endast var tionde Internetanvändare har en 
WAP-telefon och bland dessa så är det knappt hälften som använder tjänsterna regelbundet. 
Orsakerna till detta anses vara höga priser, ointressanta tjänster och dyra telefoner. Intresset 
för nästa generations mobila Internettjänster är däremot mycket stort. 
 
Vi har kommit fram till att de faktorer som främst begränsat framgången för WAP är att det är 
dyrt och inte tillräckligt bra tjänster. Men ett genomslag för WAP är att vänta inom ett par år 
tack vare de nya teknikerna UMTS och GPRS som kommer öka hastigheten på 
dataöverföringen och även minska kostnaderna. 
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Abstract 
 
The usage of cellular phones  and the number of people surfing the Internet has increased 
considerably during the last few years and to join these two techniques WAP was created. 
WAP can be described as a possibility to surf the Internet via a cellular phone. 
 
A great demand for such a service was predicted but something happend. WAP did not 
become the great success that was predicted. In the beginning it was difficult to use and not 
enough phones and services. Today the subscribers are charged per minute which results in 
high costs for a diligent user. The third generations wireless technology, such as GPRS and 
UMTS, are soon to be launched and they are expected to improve the usage of WAP. The 
subscribers will be charged for the amount of data transferred and in the future you may pay a 
fixed price for the service. 
 
In this thesis we have gathered information about WAP and it’s future. There is also a 
description of the Japanese equivalence of WAP, called i-mode, which has become an 
incredibly successful service. GPRS and UMTS are described to see how the new techniques 
can increase the possibilities of WAP. 
 
We have taken part of two surveys that shows the users and companies view of WAP and the 
future. The surveys indicate that only every tenth Internetuser has a WAP-phone and among 
these, hardly half of them use the services on a regular basis. The reasons are high costs, 
expensive phones and that the services are not interesting enough. But the interest for the next 
generation of mobile Internetservices is very high. 
 
Our conclusion is that the foremost reason for WAP’s restricted success is that it is expensive 
and the services are not good enough. But a breakthrough is to be expected for WAP within 
the next few years due to the new techniques, GPRS and UMTS, which will increase the data 
transfer rate and also reduce costs. 
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1. Introduktion 
 
Det är många som pratar om WAP men inte så många som använder det. Frågan är varför? 
WAP är idag ett högaktuellt ämne inom den mobila sektorn. Framgångarna med tekniken 
förutspåddes bli revolutionära men har blivit begränsade.  
 
Denna utrednings problemområde är de begränsningar som tekniken hittills har fått erfara och 
även dess möjligheter som förväntas komma i framtiden. Utredningens process är uppbyggd 
på att beskriva WAP´s bakgrund med en övergripande teknisk beskrivning av WAP samt 
faktorer som har bidragit till att teknikens succé uteblev vid introduktionen på marknaden. 
Även WAP´s motsvarighet tas upp i denna utredning för att visa likheter och skillnader 
mellan två likartade mobila tekniker samt respektive marknads reaktion på denna del av den 
mobila sektorn och dess produkter. De framtida teknikerna beskrivs i syfte att kunna 
specificera kommande möjligheter med WAP. 
 
Utredningens målsättning är att utreda varför WAP inte fick det genomslag som förväntades 
vid sin introduktion och om de nya teknikerna skapar möjligheter för fortsatt existens på 
marknaden. 
 
Utredningens hypotes är: WAP har inte blivit den succé som förutspåddes. 
 
1.1 Frågeställning 
 
• Vilka faktorer har hittills begränsat WAP´s framgång? 
• Kommer dessa faktorer att bestå? 
• Hur kommer framtida tekniska utvecklingar att påverka WAP´s framgång på marknaden? 
 
1.2 Målgrupp 
 
Utredningen riktar sig till studenter men även intressenter för utvecklingen av den mobila 
tekniken. För att förstå hela innehållet av arbetet krävs en del kunskap inom mobilteknik samt 
kunskaper om Internet. För att underlätta förståelsen för vissa tekniska termer i arbetet, sätts 
dessa ord i kursiv stil med en asterisk (*) efter. Beskrivning av termerna finns med som en 
bilaga till arbetet. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Utredningen kommer att hålla sig inom ramen av tekniska- samt de mänskliga faktorerna som 
har bidragit till att WAP´s framgång inte har blivit den succé som förväntades. Utredningen 
kommer inte att gå in på djupet av teknikens uppbyggnad, det vill säga förklaringar av nätens 
arkitektur eller teknikens protokollstackar, applikationer etc. Arbetets huvudsyfte är att utreda 
de faktorer som för användare är påtagliga vid utnyttjandet av tekniken. Ekonomiska aspekter 
inom problemområdet kommer att bearbetas där de är relevanta för att komplettera övriga 
faktorer, dessa kommer dock inte att presenteras i siffror. Utredningen begränsar sig främst 
till en nationell gräns, gällande marknadsundersökningar. För övrigt kommer utredningen att 
beröra WAP´s möjligheter och begränsningar även internationellt. 
 
1.4 Metod 
 
I denna utredning har en kvantitativ informationsinsamling använts. En kvantitativ 
analysmetod syftar till att beskriva och förklara det som undersökningen har resulterat i. Den 
insamlade informationen bearbetas på ett så objektivt sätt som möjligt och håller det 
subjektiva under kontroll eftersom den kvantitativa undersökningen ska kunna upprepas exakt 
och ge samma resultat vid upprepningen. Utredningens informationskällor är tidningsartiklar, 
facklitteratur och informationsinsamling från Internet. WAP är ett aktuellt debattämne inom 
den mobila sektorn och de eventuella möjligheterna kan därmed ändras i avseende tid och 
teknik, beroende på företagens framgångar med sina tjänster och produkter. De faktorer 
utredningen innehåller är de vi anser mest relevanta för denna utredning och faktorerna är de 
som är under utveckling och aktuella idag. 
 
Metodvalet att använda marknadsundersökningar, gjorda för ett annat syfte än till denna 
utredning, var för att företagen som utförde undersökningarna hade möjligheter och resurser 
att intervjua ett bredare urval av personer och företag. I ett tidsmässigt perspektiv skulle våra 
egna försök att göra likartade undersökningar vara begränsat. Netsurveys marknads-
undersökning är hämtad från företagets webbsida medan Ariads undersökning är skickad, 
efter förfrågan, via e- post från företaget. 
 
Kvalitativa undersökningar uteslöts från denna utredning i ett tidigt skede. Anledningen till 
detta var valet av ämne och syfte. Ämnet har under utredningens tid varit ett aktuellt 
debattämne i tidningar och på Internet och därmed har relevant fakta om ämnet varit 
lättillgängligt och personliga intervjuer hade kunnat varit ett komplement till utredningen men 
inte avgörande för resultatet. 
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2. Bakgrund 
 
1995 startade Ericsson ett projekt för att ta fram ett generellt protokoll för att tillföra extra 
tjänster till mobila nätverk. Protokollet kallades för ITTP, Intelligent Terminal Transfer 
Protocol, och det kunde hantera kommunikation mellan en server där applikationen fanns och 
en intelligent mobiltelefon. 
 
Under de följande två åren kom Nokia och Unwired Planet (numera Phone.com) med 
liknande lösningar. Unwired Planet presenterade HDML, Handheld Device Markup Language 
och HDTP, Handheld Device Transport Protocol, som var baserade på HTML, Hyper Text 
Markup Language och HTTP*, Hyper Text Transfer Protocol, men anpassade för trådlösa nät 
och enkla apparater. 
 
I mars 1997 presenterade Nokia officiellt Smart Messaging Concept, en teknologi som gjorde 
att man kunde nå Internet från små apparater med GSM, Global system for mobile 
communications. Denna teknologi använde SMS, Short Message Service, för transport och 
den använde ett språk som hette TTML, Tagged Text Markup Language. 
 
Nu fanns det så många olika koncept och en viss risk för att marknaden skulle bli uppdelad så 
de olika företagen bestämde sig för att starta ett samarbete och försöka utforma en gemensam 
standard. Under våren 1997 kontaktade Ericsson konkurrenterna Nokia, Motorola och 
Phone.com med uppgiften att tillsammans ta fram en global standard för att göra Internet 
tillgängligt via mobiltelefonen. Strax före jul registrerades företaget WAP Forum Ltd i 
England där alla WAP-företag nu kan bli medlemmar och få inflytande på utvecklingen av 
standarden. Samarbetet gick väldigt bra och den nya standarden fick namnet WAP, Wireless 
Application Protocol, och den sista april 1997 presenterades version 1.0.  
 
WAP är en öppen standard vilket innebär att inget företag äger WAP, utan vem som helst kan 
använda tekniken [1].  
 
2.1 WAP versioner 
 
När WAP lanserades under 1999 var det i version 1.1 och då saknades fortfarande många 
delar som behövs för att bygga den typ av tjänster som branschen lockar med. Det var först 
när version 1.2 släpptes som det ansågs att protokollet motsvarade den kravspecifikation som 
WAP-forum hade formulerat från början. 
 
Med den första versionen skickas informationen via ett vanligt SMS, ett textmeddelande, som 
informerar om något som hänt. Om kunden då vill göra något utifrån informationen, till 
exempel köpa eller sälja aktier, måste denne själv koppla upp sig, leta upp rätt tjänst, logga in 
och bekräfta ordern. 
 
WAP-tjänsterna ställer nya krav på mobiltelefonerna: större display, någon form av 
navigeringsverktyg, WAP-protokollstack och en webbläsare. Detta medför i sin tur krav på 
mer minne och processorkapacitet och för det krävs bättre batterier. Men samtidigt så får inte 
WAP-telefonen bli mycket större än en normal mobiltelefon idag [28].  
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De WAP-terminaler som finns idag har begränsad kapacitet både för bearbetning och visning 
av information. Om WAP ska få den spridning som man tänkt sig så måste apparaterna vara 
små och billiga. Troligt är att man då utvecklar WAP-teknologin på serversidan och därmed 
avlastar de mobila enheterna. Ett exempel på detta är push-tekniken som kom i version 1.2. 
 
Med hjälp av push-tekniken trycks ett WML-script (se kap. 2.3) ut från servern till 
användarens telefon. Scriptet kan, i anslutning till ett textmeddelande, ge användaren ett antal 
svarsalternativ. Det kan sköta uppkoppling, autenciering och inloggning, och allt kunden 
behöver göra är att bekräfta. Informationen skickas till användaren utan att en förfrågan har 
gjorts [2]. 
 
WAP-Forum har meddelat att version 2.0 ska komma någon gång under sommaren 2001. 
WAP 2.0 är tänkt att stödja XHTML*, Extensible HTML, TCP, Transmission Control 
Protocol, överföring av färgbilder, musikfiler och rörliga bilder [4]. XHTML är en direkt 
vidareutveckling av i-modes CHTML (se kap. 3) men baserat på XML*, Extensible Markup 
Language -standarden. Bärarprotokoll är TCP/IP*, Internet Protocol, och HTTP, dvs samma 
protokoll som Internet i övrigt och även i-mode använder [26]. 
 
WAP-Forum kommer med jämna mellanrum ut med nya versioner av WAP och det ställer till 
en del problem för mobiltelefontillverkarna som inte hinner få ut telefonerna på marknaden i 
tid. Telefoner som har stöd för v1.1 har inte stöd för de nya funktionerna i v1.2. För varje ny 
version av WAP måste alltså användaren köpa en ny telefon för att kunna använda de nya 
tjänsterna eftersom det än så länge är krångligt att uppgradera telefoner [29]. 
 
2.2 Teknisk beskrivning av WAP 
 
Internet och WWW, World Wide Web, har legat till grund för WAP som är en teknik som gör 
det möjligt att nå Internet via mobiltelefon eller mobil terminal. WAP är inte beroende av 
något särskilt operativsystem och det stöder både HTML, XML och WML (se kap. 2.3). 
Existerande HTML-sidor kan, via XML, omvandlas så att textdelarna kan presenteras i WML 
på terminalerna [28]. 
 
Idag är WAP en kretskopplad* teknik, abonnenten är alltså inte uppkopplad hela tiden, vilket 
är fallet med GPRS (se kap. 4.2). Detta innebär att det blir ganska dyrt trots att flertalet av 
tjänsterna är gratis, det är alltså bara uppkopplingstiden vi betalar för [27]. 
 
2.2.1 Internet WWW- modellen 
 
Internet-modellen gör det möjligt för en klient att nå tjänster på ett flertal servrar runt om i 
världen. Varje tjänst nås genom en unik adress, en sk URL-adress, Uniform Resource 
Locator.  
 
Det vanligaste formatet på informationen är HTML. Informationen visas i en platt 
dokumentstruktur vilket innebär att hela sidan visas samtidigt. Vid behov av mer avancerade 
funktioner används scriptspråk* som till exempel JavaScript. 
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Figuren (se fig. 1) nedan visar hur en WWW-klient skickar en förfrågan om en tjänst till en 
webbserver. Tjänsten identifieras med en URL och servern svarar med att skicka angiven 
data, kodad enligt ett standardformat [2]. I exemplet nedan är tjänsten kodad i HTML. Internet 
använder standardprotokollen TCP/IP och HTTP. 
 
 

 
 
Innehållet på HTML-sidorna kan vara statiska eller dynamiska. Exempel på statiska sidor är 
företagspresentationer som inte ändras eller uppdateras särskilt ofta. Dynamiska sidor däremot 
uppdateras ofta, exempelvis tidtabeller och börsnoteringar, och det görs med hjälp av ett 
serverscriptspråk, tex. ASP, CGI eller Servlets. 

Klient 
Webb-
server 

Webb-
läsare 

URL 

HTML-sida 

CGI 
Script 

Internet 

HTML 
JavaScript 

Fig 1 : WWW-modell 
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2.2.2 WAP- modellen 
 
WAP-modellen påminner mycket om WWW-modellen, vilket är en stor fördel för de som 
utvecklar tjänster och applikationer. Vissa förenklingar och anpassningar har dock 
förekommit. På de ställen det varit möjligt att använda en redan befintlig standard har så 
gjorts, som en grund för WAP-teknologin. 
 
Tjänster som är skapade med  HTML är gjorda för vanliga datorer med stora skärmar, stor 
processorkraft samt snabb och fast uppkoppling och är därför inte anpassade till trådlösa 
terminalers små displayer. För att lösa detta skapades ett nytt språk som kallas WML, 
Wireless Markup Language, (se kap. 2.3) som är optimerat för att presentera information på 
apparater med begränsad kapacitet. 
 
En WAP-proxy består vanligtvis av två komponenter; Protocol Gateway/Proxy och Content 
Encoders/Decoders (se fig. 2). En Protocol Gateway/Proxy översätter förfrågningar från en 
apparat som använder WAP’s protokollstack till förfrågningar som använder WWW´s 
protokollstack. En Content Encoder/Decoder packar ned/upp data och komprimerar det för att 
reducera trafiken i det trådlösa nätet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En WAP-klient kan skicka förfrågningar till en webbserver genom att WAP-proxyn översätter 
WAP-förfrågningar till WWW-format. Om webbservern skickar data avsett för WAP, dvs. 
om det är i WML-format, skickar proxyn det direkt till klienten. Om data från servern 
däremot skickas i WWW-format så finns det ett filter som översätter detta. Skulle den t.ex. 
skicka HTML så översätter proxyn detta till WML [1]. 
 
 

Klient Webb-
server 

WAP-
browser 

URL 

HTML-sida 

CGI 
Script 

Internet 

HTML 

WAP 
Gateway/
Proxy 

Kodad 
URL 

Kodad WML-
sida 

Kodare/ 
Avkodare 

WAP protokoll Internetprotokoll 

Trådlöst 
nät 

Fig 2 : WAP-modell 
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Vid kommunikation mellan WAP-klient och WAP-proxy används protokollet WTP, Wireless 
Transaction Protocol. Syftet med WTP är att minimera mängden data som skickas. Vid 
jämförelse med HTTP som används vid överföring av webbsidor så kräver WTP bara hälften 
så många transaktioner för att etablera kommunikationen. Med WTP behöver klienten inte 
heller ha stöd för TCP/IP, vilket skulle öka kraven på minne och processorkraft i 
mobiltelefonen [30]. 
 
2.3 WML 
 
Informationen som finns på Internet är allt för omfattande för att kunna presenteras på en 
WAP-telefon. För att anpassa Internet till mobiltelefonernas små displayer bygger WAP på ett 
nytt programmeringsspråk som heter WML, Wireless Markup Language. Förenklat kan man 
säga att WML är en enklare version av HTML, vilket i praktiken innebär att alla färgbilder 
och java-applikationer försvinner och enbart texten blir kvar.  
 
WML används för att implementera användargränssnitt, hantera inmatning, specificera vad 
som sker vid vissa händelser och så vidare. WML bygger på en modell av kort (cards) och 
kortlek (deck). Ett deck består av en mängd cards som användaren navigerar mellan. Ett card 
kan vara ett antal inställningar som logiskt hör ihop. Ett antal cards bildar tillsammans ett 
deck. När en användare får access till en WAP-site skickar den tillbaka ett deck, användaren 
får se det första kortet, läser innehållet, matar kanske in någon information och flyttar sedan 
till nästa card, vilket bestäms av vad användaren har gjort för val. Det är upp till browsern att 
bestämma hur ett card visas på bästa sätt, beroende på den mobila enhetens möjligheter[3]. 
 
WML är uppbyggt på ett sätt som gör det möjligt att stödja ett stort antal apparater. Ett 
exempel på detta är att det finns funktioner för att begära en inmatning, men WML anger inte 
på något sätt hur denna inmatning ska gå till, vilket gör det möjligt att stödja alla tänkbara 
varianter. Samma sak gäller med avseende på hur information ska visas upp, en apparat med 
stor display kan välja att visa upp all information i ett kort direkt, medan en med mindre 
display kan välja att dela upp den. 
 
Det programspråk som ger logik åt WAP-tjänsterna heter WMLscript och är baserat på en 
delmängd av JavaScript, men till skillnad från det så kan WMLscript skickas i komprimerad 
form över nätet. Mellanslag, tabbar, returer osv. tas bort från WMLscriptets källkod varefter 
koden kompileras till bytekoden som sedan överförs och kan tolkas direkt i klienten. Orsaken 
till att koden komprimeras är dels för att det ska kunna skickas snabbt och dels för att koden 
ska ges en representation som är någorlunda enkel att tolkas av en liten och billig mobil enhet 
med begränsad processorkraft. Servern kan lagra ett färdigkompilerat script, alltså i 
binärform, i filsystemet eller i databasen och på så sätt kan svarstiderna kortas ned. 
 
I WMLscript kan man tex använda sig av funktioner, iterationer och villkor som gör att man 
kan validera input från användaren innan det skickas till servern. Man bör dock ha klart för 
sig att scriptet, precis som WML, är framtaget för att exekvera på små mobila enheter med 
begränsad processorkraft och lite minne. Detta innebär att mängden kod inte bör bli alltför 
omfattande[1,2,3]. 
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2.4 Säkerhet 
 
När det gäller datasäkerhet brukar man tala om tre viktiga områden, nämligen autenticitet, 
kryptering och dataintegritet. Ett system klassas som ett icke säkert system om något av dessa 
tre områden inte hanteras eller om det hanteras på ett otillfredsställande sätt. 
 
Autenticitet innebär att en nod A som kommunicerar med en nod B ska kunna vara säker på 
att B verkligen är den nod den uppger att den är. Kryptering  av data innebär att ingen 
obehörig kan läsa information den inte får ha tillgång till. Dataintegritet ska garantera att 
information som skickas och tas emot inte förvanskas på vägen [3].  
 
WTLS, Wireless Transport Layer Security, är ett säkerhetsprotokoll som är baserat på 
standarden TLS v1.0, Transport Layer Security, vilket i sin tur är baserat på SSL v3.0, Secure 
Sockets Layer. Både TLS och SSL är Internetprotokoll. WTLS är avsett att användas ihop 
med transportprotokollen i WAP och det är optimerat för trådlös kommunikation med 
begränsad bandbredd. WTLS står för säkerheten mellan WAP-klienten och WAP-proxyn. 
 
WTLS är ett valbart lager i WAP-stacken vilket innebär att säkerheten i WAP är tillgänglig på 
begäran och är alltså inte inbyggt i WAP-arkitekturen. 
 
I WAP 1.2 har säkerhetslagret fått ett viktigt tillskott i form av WIM, Wireless Identity 
Module. Hanteringen av certifikat förbättras med WIM och det blir möjligt att lagra dessa i 
klienten. Telefonen kan ges en unik identitet som kan användas för att legitimera användaren 
och logga in på tjänster [2]. 
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3. Mobilt Internet 
 
Det har under de senaste åren utvecklats diverse mobila tekniker på marknaden och 
framgångarna har varit varierande beroende på faktorer som till exempel skillnader mellan 
marknadsstrategier, produkter, användarvänlighet i tekniken etc[14]. WAP är idag en teknik 
som har utvecklats i samarbete mellan mobila företag för att kunna skapa en standard på 
marknaden, däremot har genomslaget för WAP inte blivit den dominerande standarden för 
den övriga världen[4]. Japan har till exempel utvecklat sin egna motsvarighet till WAP, 
tekniken heter i- mode och har många likheter med WAP men den största skillnaden mellan 
dessa två tekniker är att i- mode har nått en enorm framgång på sin marknad vilket WAP inte 
har gjort [14]. För att sätta WAP´s begränsningar parallellt till i- modes framgångar, förklaras 
även i- modes tekniska uppbyggnad och bakgrund för att få en ökad förståelse till likheter och 
skillnader mellan teknikerna. 
 
3.1 Introduktion till i- mode 
 
I februari 1999 lanserade NTT DoCoMo den nya revolutionära mobila tjänsten information- 
mode, i- mode. Inom bara 20 månader efter starten hade tjänsten över 14 miljoner aktiva 
användare. I- modes framgång i hemlandet Japan bygger framförallt på ett stort utbud av 
tjänster, som spel och e- post för privatmarknaden [16,25]. Systemet har därför jämförts med 
UMTS (se kap. 4.2), som också ska grundas på tjänster, och som är under implementation 
[18]. 
 
Med en i- mode telefon kan man lätt få access till underhållande och lättillgänglig online- 
service. Användarna erbjuds även tjänster, som exempelvis banktjänster, där man enkelt kan 
sköta sina bankaffärer, informationstjänster från exempelvis restauranger och biografer och 
dessutom röstkommunikation [15]. 
 
Faktorerna bakom framgången anses vara att tjänsten använder sig av ett enkelt språk, 
CHTML, Compact HTML, som är en kompakt och grovt förenklad form av Internetspråket 
HTML. Beslutet att använda sig av plattformen CHTML har lett till att i stort sett vem som 
helst med lite Internetvana kan göra hemsidor till den nya tjänsten [15].  
En bidragande faktor till framgång är även att överföringshastigheten anpassades efter 
innehållet. Med den nuvarande hastigheten på 9,6 kbit/s finns det inte utrymme för att skicka 
snygga bilder eller annan utrymmeskrävande information [21]. Den tredje faktorn som har 
bidragit till att tjänsten har kommit att bli en succé är att det från början bestämdes att tjänsten 
skulle vara billig att använda. Ingen dyr och avancerad tjänst som riktade sig till välbetalda 
tekniker [15]. Det bestämdes att kunden skulle betala för mängden data som laddades ned, 
och inte debiteras per minut som WAP´s abonnenter, för att använda tjänsterna. Den 
populäraste tjänsten hos i- mode användaren är e- posten, främst beroende på att tjänsten är 
billig och enkel att använda men också för att japanerna innan i- modes debut inte använde e- 
post i någon större utsträckning. Få har haft Internet privat och tillåtelsen att använda sin 
privata e- post i tjänst har tidigare inte varit acceptabelt [18]. 
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Abonnenterna betalar en månadsavgift direkt till DoCoMo för att använda i- mode. Utöver 
månadsdebiteringen till operatören betalar man även för tjänsterna som hamnar på 
abonnenternas telefonräkning. DoCoMo tar ca nio procent i kommission för alla tjänster samt 
debiteras kunden direkt för mängden av data som laddas ned [22]. Förbindelse till sajter, 
mottagning av meddelande och vidarebefordring av e- post görs via DoCoMo i- mode center 
(se fig. 3) [10].  
 
 
 
 
 
 

Fig 3 :  DoCoMo’s i-mode center 
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3.2 I- modes och WAP´s skillnader och likheter 
 
Den största skillnaden mellan i- mode och WAP är att i- mode är en tjänst medan WAP är en 
protokollteknik[20]. Japanernas i- mode har nått en större framgång än WAP beroende på val 
av dataöverföringstekniker. I- mode är baserad på paketförmedling[16], vilket innebär att 
abonnenterna ständigt kan vara uppkopplade medan WAP använder sig av ett kretskopplat 
metodval via GSM- näten. I GSM- nätet kan faktureringssystemen bara mäta hur länge en 
abonnent är uppkopplad men inte se vilken trafik som går i näten[17]. Förändringarna för att 
kunna uppnå samma möjligheter som dagens i- mode användare har förväntas komma i 
samband med teknikerna GPRS och UMTS (se kap. 4). DoCoMo byggde ett paketbaserat 
nätlager ovanpå det japanska mobiltelefonnätet PDC, Personal Digital Communication, och 
kan jämföras med det kommande GPRS- nätet [16].  
 
Enligt flera analytiker i branschen för mobil teknik kommer det japanska i- mode att slå ut 
WAP- tekniken. De anser även att den uteblivna succén för WAP beror främst på för få och 
dåliga WAP- telefoner på marknaden vilket leder till att man hindrar en snabb utveckling för 
mobilt Internet [18]. Analytikerna menar att det var DoCoMo´s välutvecklade 
marknadsstrategi som gjorde att i- mode fick en snabb framgång på marknaden. WAP´s 
utvecklare anses har glömt att integrera och engagera sina marknader vilket har lett till ett 
svalt intresse för tekniken[14]. I- mode kombinerar en hållbar affärsplan med existerande de 
facto*- standarder för att skapa tjänster som är användarvänliga. Det anses vara på grund av 
att i- mode har satt användarvänlighet före krävande tekniska lösningar som har bidragit till 
att i- mode har kommit att bli en framgångsrik teknik [15]. 
 
WAP har fått flera kritiska omdömen det senaste året. Enligt användarna är tekniken både för 
krånglig och långsam att använda [27]. Dessutom är det för dyrt då användarna debiteras  
per minut vid utnyttjandet av WAP. Tillskillnad från WAP tillåts i- mode användarna att 
kontinuerligt surfa på Internet dygnet runt från sin mobiltelefon till en fast kostnad. I- mode 
användarna debiteras istället för den mängd data som laddas ned. 
 
Både i- mode och WAP anses ha gemensamma mål som exempelvis att erbjuda 
mobilanvändare lättillgänglig online-service och tillgång till Internet från sina mobila 
terminaler. Med anledning av deras gemensamma likheter och i- modes framgång i sitt 
hemland Japan och WAP´s begränsande mottagande i Europa finns det planer att i framtiden 
kombinera dessa två tekniker för att skapa kompatibilitet och ökat användningsområde för de 
båda teknikerna [22,24]. Initiativet till denna kombination anses komma från DoCoMo 
eftersom det ger företaget större möjligheter att komma in på de europeiska och amerikanska 
marknaderna [16]. Med den nya versionen av WAP, 2.0, ska tekniken kombineras med i- 
mode och tekniken blir mer likt Internet, både i protokoll och i applikationslager [24].  
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4. Framtida tekniker 
 
De framtida teknikerna förväntas öka möjligheterna med WAP, främst med ett ökat utbud av 
tjänster och snabbare överföringshastigheter. Till abonnenternas fördel kommer de att kunna 
debiteras för hur mycket data som överförs och inte per minut som i nuläget. De framtida 
teknikerna GPRS och UMTS förväntas, enligt utvecklare, att kunna eliminera de 
begränsningar som WAP har i dag[17].  
 
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation och ska kunna styras bland annat med hjälp 
av WAP- terminaler, vilket ökar möjligheterna inom WAP´s användningsområde[9]. 
 
4.1 GPRS 
 
GPRS, General Packet Radio Service, är en datautökning av den mobila telefoni standarden, 
GSM. GPRS är den förstkommande paketförmedlande arkitekturen som tillåter 
mobilabonnenterna att erhålla fördelarna från snabbgående överföringshastigheter till att köra 
dataapplikationer från sina mobila terminaler[7]. 
 
De senaste åren har de fasta nätverken sett en snabb tillväxt av användandet av datatrafik, 
vilket många analytiker anser att Internets framfart på marknaden har bidragit mycket till. 
Denna utveckling har medfört att flera tillverkare har under framfartens gång utvecklat nya 
dataapplikationer som under den senaste tiden har nått den allmänna publiken av användare 
av nätverkstjänster[19]. 
 
GSM är Europas standard för den cellförmedlande förbindelsen av kommunikation och är 
utvecklat av ETSI, The Europeans Telecommunications Standards Institute.  
Framgången av GSM i Europa har lett till att tekniken har spridit sig världen över och är idag 
implementerat i över 100 länder[23]. Den viktigaste tjänsten GSM erbjuder är trådlös 
rösttelefoni. Rösten blir digitalt kodad och överförs via GSM- nätverket digitalt via ett 
kretskopplat metodval. GSM erbjuder redan idag ett utbud av datatjänster men har blivit 
begränsade eftersom tjänsten bara har kunnat erbjuda en maxhastighet på 9,6 kbit/s, detta på 
grund av att man använder det kretskopplade nätverket[21]. 
 
En lösning på ökad överföringshastighet är att erbjuda, HSCSD, high- speed circuit- 
switching data. Att använda denna teknik skulle innebära att användarna tilldelas fler 
tidsluckor (time- slots*) per abonnent och kan därmed erhålla bättre överföringskapacitet. 
Nackdelen med HSCSD är att det inte löser problemet med gruppen av dataapplikationer som 
till exempel webbrowsing som användare vill kunna utnyttja via sina mobila terminaler. 
Tekniken bygger även den på kretskopplingstekniken vilket gör att den ej blir attraktiv för 
abonnenterna som inte vill bli taxerade för hela uppkopplingstiden utan på volymen av 
datatrafik som de använder under sin uppkoppling[23].  
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Det är på grund av den låga överföringshastigheten som utvecklingen av GPRS har tagit fart. 
Med hjälp av den nya utvecklingen av att implementera GPRS i GSM- näten erbjuds 
abonnenterna en snabbare överföring av data med en hastighet upp till 170 kbit/s och till ett 
lägre pris [23]. 
 
Med GPRS blir det möjligt att volym- basera taxeringen eftersom kanalerna är fördelade till 
abonnenterna endast när paketen sänds eller mottags. GPRS planer är att bli en teknisk 
utbyggnad av det nuvarande cellförmedlande GSM- nätet som dagens mobila stationer 
använder sig av. Den nya tekniken är designad av ETSI och är tänkt att bli implementerad i 
den nuvarande infrastrukturen av GSM utan att störa de redan existerande tjänsterna som 
GSM idag erbjuder [23]. 
 
4.1.1 GPRS tjänster 
 
GPRS tjänster är indelat i två kategorier, PTP (point to point) och PTM (point to multipoint). 
Med PTP- tjänster erbjuds användaren att surfa på Internet, hämta och sända elektronisk post, 
få access till informationsdatabaser. Användaren får även tillgång till Telnet- applikationer, 
access till sina Internetbanker med mera [34]. PTM erbjuder användarna möjligheten att sända 
till multipla mottagare. Tjänsterna som erbjuds är bland annat nyhets-, väder- och 
trafikrapporter, möjligheter till konferenser via mobilen och även möjligheterna att få tillgång 
till multimedia live [23, 17]. 
 
4.1.2 Säkerheten i GPRS 
 
Säkerheten i de mobila systemen har sedan grunden varit en prioritet vid uppbyggnaden. 
GPRS, precis som GSM, har lagt ner stor vikt på säkerheten så som autenticiteten 
innehållande tjänster som validering av användare för att förhindra obehöriga 
tjänsteanvändare att få access till tjänster. Vanligtvis används en PIN- kod som inloggning för 
att validera användare om de är behöriga eller ej. Användarens identifikationer är även dessa 
skyddade från allmänheten och användardatan är skyddad genom att använda tekniken 
chiffer. Chiffer är en teknik som används för att kryptera datan som skickas mellan 
abonnenter för att förhindra andra abonnenter att få tillgång till den sända datan [23].  
 

 13 



Examensarbete- DAB X35 (Juni 2001) 
C- uppsats (10 p) 

 Caroline Olausson is98col 
 Jeanette Steglander is98jst 
___________________________________________________________________________ 
 
4.2 UMTS 
 
UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, anses vara kärnan av den tredje 
generationens system under skydd av ETSI och Third generations partnership project, 3GPP. 
Tekniken bygger på GSM och GPRS teknologin för att erbjuda en global trådlös standard för 
personliga multimedia applikationer. UMTS är tänkt att ha en förbindelse till GSM/GPRS 
nätet genom ett särskilt gränssnitt, ett så kallat Iu- gränssnitt [6]. 
 
UMTS är ett tredje generations mobilt kommunikations system. Enligt utvecklarna själva är 
tekniken nyckeln till nya värdefulla och innehållsrika tjänster och applikationer som innan år 
2010 kommer att uppnå två miljarder användare. UMTS kommer, enligt planerna, att kunna 
erbjuda sina användare en rad olika tjänsteutbud så som informations-, reklam- och 
underhållningstjänster. Dessa tjänster kommer att erbjudas via fasta-, trådlösa- och 
satellitnätverk [6].  
 
UMTS planeras att bli introducerad på marknaden, först och främst i de ledande IT- länderna, 
under 2001 och ska enligt planerna ha introducerats världen över innan år 2005. Tekniken är 
en utbyggnad av andra generationens mobil system, GSM, och stöds av ett hundratal 
operatörer, tillverkare och utrustningsförsäljare världen över [6].  
 
4.3 Bluetooth 
 
Bluetooth, döpt efter den danske vikingakungen Harald Blåtand, är en ny trådlös teknik på 
marknaden. Tekniken ska kunna användas för praktiskt taget alla typer av elektronik som 
behöver kommunicera med varandra i ett system. Det är från början tänkt som en 
kommunikationslösning för mobiltelefoner men nya möjligheter har öppnat sig[9]. 
Tillverkarnas visioner är att det ska vara slut på de härvor av kabel och sladdar som de flesta 
användare brukar ha bakom sina datorer. Speciellt om dessa är anslutna till ett lokalt nätverk 
eller om det finns många tillbehör inkopplade. Närmare 1160 företag har anslutit sig till 
standarden och mer än 200 företag har deltagit i arbetet att få fram denna nya standard [11,8].  
 
Bluetooth- chipet är en kombinerad sändare och mottagare och ligger och lyssnar efter andra 
Bluetooth- chip, samtidigt som chipet sänder ut sitt id till andra Bluetooth- chip. Så fort två 
chip får kontakt med varandra så etableras en förbindelse mellan enheterna. Om man till 
exempel kommer in i ett rum med sin bärbara dator och det finns en skrivare i rummet med ett 
Bluetooth- chip monterat i sig, så kommer det automatiskt att ske en förhandling mellan den 
bärbara datorn och skrivaren om att upprätta en förbindelse emellan dem. Därmed kommer 
den bärbara datorn att ha en skrivare kopplad till sig, det vill säga så länge datorn är kvar i 
rummet. Om det dessutom finns en annan PC i  rummet, så kommer en förhandling ske även 
mellan dessa om att upprätta en nätverksförbindelse[11, 12]. 
 
Räckvidden beräknas till 10-100 meter och systemets radiolänkförbindelser ska klara en 
överföring på 1-2 Mbit/s, vilket innebär att det blir tjugo gånger snabbare än dagens 
standardmodem. Tekniken går inte att utnyttjas helt i dagens GSM- nät men kommer, enligt 
teknikens utvecklare, till sin fulla rätt i framtidens snabbare mobiltelenät – UMTS och GPRS 
[12, 9].  
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5. Marknaden 
 
Utvecklare till de framtida teknikerna har som grundtanke i sin utveckling att genom mobilt 
Internet och dess möjligheter kunna besvara marknadens behov av informations-
tillgänglighet. Genom att erbjuda användarna en högre överföringshastighet av data kommer 
användarna att förhoppningsvis kunna komplettera sina behov av informationsutbyte med 
hjälp av sina mobila stationer lika mycket som med sina stationära Internetterminaler [2, 29]. 
 
För att erhålla en enad marknad med kompatibla produkter utökar utvecklare och producenter 
sina samarbeten. Dessa samarbeten ingår i diverse forum, exempelvis UMTS- Forum, som 
även är tillgänglig för allmänheten. Fördelen med en allmän publicitet ökar inflytelse för 
slutanvändare av teknikerna. Med ett ökat samarbete går utvecklingen fortare mot att få en 
enad standard av mobilt Internet[4]. 
 
Undersökningar har gjorts för att ta del av användare och företagens synpunkter på de 
nackdelar som WAP hittills har bidragit till samt vad de anser om teknikens framtid. 
Marknadsundersökningarna i denna utredning är gjorda av Netsurvey samt Ariad . 
Marknadsundersökningen av Netsurvey är gjord i uppdrag för massmedians intressenter för 
att i siffror kunna visa den mobila marknadens användares intresse för mobil teknik (Se bilaga 
2). Ariads marknadsundersökning är ämnad för mobila företag och deras uppfattning om de 
mobila teknikernas framtid. (Se bilaga 3). 
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6. Resultat 
 
6.1 WAP´s begränsningar 
 
Det främsta missförståndet kring WAP gäller gränssnittet. Många tror att WAP gör det 
möjligt att surfa på Internet via sin mobiltelefon. Men mobiltelefonens lilla display och de 
låga överföringshastigheterna gör att upplevelsen inte kommer i närheten av en stationär 
Internetuppkoppling. 
 
Det finns flera skäl till att WAP ännu inte blivit någon större succé på marknaden. Ett av dem 
är att det är dyrt att använda. Idag är WAP en kretskopplad teknik, abonnenten är alltså inte 
uppkopplad hela tiden, vilket är fallet med GPRS, och det gör att det blir ganska dyrt. Flertalet 
av tjänsterna är gratis, det är bara uppkopplingstiden vi betalar för. 
 
Ett annat problem är att WAP programmeras i ett nytt språk, WML, vilket innebär att WAP-
siterna måste kodas om och informationen på webbsidan måste kortas ned för att kunna visas 
på WAP-telefonernas små displayer. 
 
Det har varit ont om bra och intressanta tjänster. Det verkar som om leverantörerna har haft 
bråttom att få upp en WAP-site för att visa att man hänger med i utvecklingen och kvaliteten 
har fått komma i andra hand. WAP´s upphovsmän tycktes sätta marknadens förväntningar och 
behov i andra hand och satsade istället på avancerade revolutionära tekniker som med facit i 
hand hade svårigheter att integrera sig med marknaden. I- modes upphovsmän lade upp sin 
strategi tvärtom och koncentrerade sig istället på marknaden och satte användarvänlighet 
framför avancerade tekniker för att fånga uppmärksamheten på sina tjänster och produkter 
vilket ledde till en stor framgång. 
 
Marknadsundersökningar, utförda av Netsurvey och Ariad [bilaga 2 och 3], visar att orsakerna 
till folk inte använder WAP- telefoner är flera. De anser bland annat att mobiltelefonen 
behövs bara för telefoni, WAP- tjänsterna är ointressanta och dyra.
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6.2 WAP´s möjligheter 
  
Med de nya teknikernas introduktion på marknaden anses WAP, trots dagens motsättningar, 
ha en framtid. Möjligheterna att lyckas med WAP ökar med GPRS och UMTS eftersom de 
nya teknikerna, enligt ETSI, reducerar de faktorer som hittills har orsakat WAP´s 
begränsningar på marknaden.  
 
6.2.1 Tjänster 
 
Utbudet av tjänster ökar med de nya teknikerna och användarna kommer att erbjudas de 
möjligheter som varit efterfrågade redan från början av WAP´s introduktion på marknaden.  
Med paketförmedlande nät och ökad överföringshastighet kommer WAP- användarna, enligt 
Netsurveys marknadsundersökning, att öka i antal. Tjänster som kommer att erbjudas när 
GPRS gör sin introduktion på marknaden är bland annat möjligheterna att surfa på Internet, 
hämta och sända elektronisk post, få access till informationsdatabaser, tillgång till Telnet- 
applikationer, access till sina Internetbanker med mera. Även tillgång till informations-
databaser, möjligheter till konferenser via mobilen och tillgång till multimedia live, kommer 
att erbjudas. Med UMTS kommer dessa tjänster att effektiviseras och samtidigt ökar 
möjligheterna till ett utökat utbud av tjänster med avancerade tekniker som till exempel 
roaming och GPS, Global Position System (se kap. 6.2.4). Med de ökade 
överföringshastigheterna som kommer med de paketförmedlande näten erbjuds användarna 
likvärdiga möjligheter som med stationära Internetterminaler [23, 14].  
 
6.2.2 WAP kompatibel med i- mode 
 
Enligt flera analytiker står WAP och i- mode inför förändringar för att kunna förena dessa 
tekniker till en gemensam standard på den mobila marknaden. WAP 2.0 är en av de produkter 
som förmodligen kommer att kunna stödja de båda teknikerna i en och samma enhet. 
 
Förändringarna innebär att det blir enklare att utnyttja möjligheter med den nya 
paketdatatekniken och de nya tjänsterna med den kommande tredje generationens mobilnät. 
Den största förändringen med den kommande versionen är att WAP byter 
programmeringsspråk, från WML till XHTML. XHTML är en vidareutveckling av det 
CHTML- format som i- mode bygger på men till skillnad från WML är det ett enklare språk 
att använda och det är mer i likhet med det språk som Internet bygger på, HTML.  
 
Sammanslagningen av de två teknikerna förväntas ske i samband med den tredje 
generationens introduktion på marknaden. Fördelarna med en sammanslagning är att en 
gemensam standard underlättar för roaming och att även tjänsteutbudet förväntas öka. För 
slutanvändare innebär sammanslagningen access till de ledande mobildatatjänster, oavsett 
slutanvändarens geografiska position [24]. 
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6.2.3 GPRS och WAP 
 
För att få tillgång till ett helt nytt mobilt telefonsystem och där man kan vara uppkopplad 
dygnet runt, måste abonnenter investera i en mobiltelefon som stödjer GPRS och ett 
abonnemang där WAP´s tjänster ingår. Med GPRS kan abonnenten vara uppkopplad dygnet 
runt och samtidigt som användaren är uppkopplad i ett datasamtal har man även möjligheten 
att ta emot ett vanligt telefonsamtal [7, 12]. 
 
Abonnenten betalar för den mängd information som skickas och hämtas, till skillnad från ett 
vanligt datasamtal över GSM där abonnenter debiteras för tid. Fördelen med GPRS är 
möjligheten att ständigt vara uppkopplad och med en snabb dataöverföring. Hastigheten 
avgörs alltid av hur många GSM- kanaler en telefon kan hantera. GPRS använder en speciell 
teknik som bygger på dynamisk tilldelning av flera kanaler, vilket innebär att hastigheten kan 
variera under tiden man är uppkopplad, beroende på hur många kanaler som är lediga vid ett 
tillfälle. Man använder sig av termerna up- och down- link för att beskriva kommunikations-
vägen, det vill säga up- link, UL, visar hur många time- slots som är reserverade för trafik 
från telefonen till nätverket och down- link, DL, visar hur många time- slots som är 
reserverade för trafik från nätverket till telefonen. Teleoperatörerna kommer, till att börja 
med, inte tillägna mer än 2 time -slots för data-trafik (ex, WAP). Men om det bara är lite röst- 
trafik och om man vill ”down- linka”, kommer de time- slots som är lediga och var tillägnade 
röst- trafik, automatiskt användas för data. Det innebär att minst två och högst åtta time- slots 
alltid kommer finnas tillgängliga för data. I början kommer de flesta telefoner vara utrustade 
med 1 UL och 2 DL, 3 DL eller 4 DL. 1 UL är till en början tillräckligt, eftersom man sänder 
små datapaket från en WAP [23]. 
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6.2.4 UMTS och Bluetooth 
 
Med UMTS förväntas WAP att nå sitt kulmen. Med högre överföringshastigheter och ett ökat 
utbud av tjänster ska UMTS ge WAP de möjligheter som förväntas tillfredsställa marknadens 
behov. Med likartade tjänster som Internet idag erbjuder, kommer en WAP- terminal som 
stödjer UMTS vara ett framtida komplement till dagens stationära Internetterminaler [19, 6].  
 
Tjänster som förväntas erbjudas med GPRS introduktion på marknaden kommer att 
effektiviseras med teknologin UMTS. Utöver dessa tjänster kommer även andra möjligheter 
att kunna erbjudas, som till exempel GPS. Med GPS kan abonnenten lokaliseras till vilken 
position, geografiskt, han befinner sig i och kan därmed erbjudas det lokala utbudet. GPS 
erbjuder företagen att till exempel skicka ut lokalt anpassad reklam till alla mobilanvändare i 
närheten, exempelvis kan biografer försöka sälja de sista biljetterna till alla som passerar 
biografen precis innan filmen börjar [19]. 
 
UMTS kommer att erbjuda sina användare en låg kostnad och en hög kapacitet av mobil 
kommunikation. Kapaciteten vid dataöverföring är planerad att uppgå till 2 Mbit/s med  
global roaming och andra avancerade möjligheter[18]. Roaming innebär en möjlighet för  
användare att få access till trådlösa telekommunikations- tjänster i andra områden än i det som 
användaren är abonnent i. Utvecklare av UMTS har som grundtanke att involvera och 
engagera de ledande leverantörer och operatörer inom den mobila sektorn, detta för att 
förhindra att diverse produkter med egenhändiga facialiteter når marknaden. Utvecklare av 
UMTS har tagit till sig de nackdelar och fördelar som WAP och i- mode har både gemensamt 
och var för sig vilket även innebär dagens nätverks begränsningar. Istället för att göra 
misstagen som WAP och i- mode gjorde vid sin introduktion till marknaden, nämligen att 
utveckla teknikerna i var sin världsdel och helt inkompatibla med varandra, satsar UMTS 
istället på en enad världsmarknad med de- facto standarder gällande både nättjänster, 
produkter och övriga tillhörande tjänster[6]. 
 
Bluetooth är en ny teknologi för trådlös kommunikation. Med Bluetooth kan mobiltelefoner, 
datorer och annan elektronik länkas via radio på korta avstånd, vilket gör att kablar och 
kontakter blir onödiga. Med Bluetooth kan till exempel en handdator eller mobiltelefon hämta 
information från en dator, skicka fax, mail eller skriva ut och dessutom koppla upp sig mot en 
fast telefonväxel och det utan att man måste använda sladdar och kablar eller infraröd 
sändning. Bluetooth är en av de tekniker som utvecklas för att göra tredje generationens 
mobila multimediakommunikation enklare. Tekniken bygger på att de apparater som ska 
kommunicera med varandra har ett radiochip installerat. Idag finns det framtaget en WAP- 
server för inbyggt bruk som även har Bluetooth- chip. Detta innebär att man ska kunna ha 
både WAP och Bluetooth i exempelvis TV-apparater och bilar. Den inbyggda WAP- servern 
med Bluetooth- chipet kan användas i en rad olika apparater. Tillverkare av produkter kan 
sätta in servern i TV- apparater, bilar och videospelare [12, 8, 9].  
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6.3 Marknadsundersökning 
 
Hittills har marknadens intresse för WAP varit svalt men enligt de marknadsundersökningar 
vi har tagit del av kommer intresset att öka med den tredje generationens mobil teknik. 
 
Bara en av tio Internetanvändare har en WAP-telefon, och knappt hälften av dem använder 
den för att ”wappa”. Orsaken anses vara, enligt användarna, att ”wappa” är dyrt och tråkigt 
[13]. Inte ens de som arbetar inom branscherna IT, data eller telekommunikation har visat 
något större intresse för WAP, bland dem har endast var tredje en WAP-telefon. Orsakerna till 
det svala intresset är flera. Av de som inte äger en WAP-telefon anger hälften (50 procent) att 
de bara behöver mobiltelefonen för att kunna ringa, 24 procent tycker att WAP´s tjänster är 
ointressanta, 27 procent tycker att WAP-telefoner är för dyra och 24 procent anser att 
användningskostnaderna är för höga. Däremot visade Netsurveys undersökning att intresset 
för nästa generations mobila Internettjänster är stort. Tre av fem säger sig vara mycket eller 
ganska intresserade av sådana tjänster. 
 
De tjänster som Internetanvändarna främst efterlyste är möjligheten att kunna skicka och ta 
emot mail, samt att kunna använda sin Internetbank. 
Undersökningen bygger på svar från 650 personer från Netsurveys Internetpanel. Andelen 
kvinnor och män var lika stor och intervjupersonerna var i åldrarna 15 till 75 år. 
  
En annan rapport som är framtagen av företaget ARIAD visar synen på trådlöst Internet sett 
från företagens sida. Undersökningarna gjordes i september 2000 och 46 chefer från svenska 
IT-företag deltog och svarade på frågor om bl a WAP´s framtid och den tredje generationens 
mobilnät[se Bilaga 3]. På frågan om WAP kommer att  vara den dominerande standarden för 
trådlös kommunikation om två år svarade 60 procent nej och 10 procent ja. 
 
De främsta skälen som kan hindra en snabb utveckling av den trådlösa industrin anses vara att 
användarna inte accepterar tekniken/tjänsterna (65%), brist på mobila tjänster och att de 
existerande terminaler inte är tillräckligt bra (50%) samt dåligt utbud av mobila tjänster 
(25%). 
 
Siffrorna nedan visar när de tillfrågade tror att mer än hälften av Sveriges befolkning kommer 
att ha möjligheten att använda GPRS / UMTS[se Bilaga 3]. 
 
År  GPRS(%) UMTS(%) 
2001  13 3 
2002  35 9 
2003  17 13 
2004  10 20 
2005  1 22 
2006                  9 
Efter 2006                       2                   13
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7. Slutresultat 
 
Resultatet av utredningen om WAP´s möjligheter och begränsningar har resulterat i att trots 
dagens begränsningar så finns det förhoppningar om en möjlig framtida succé för WAP.  
 
De första versionerna av WAP visade sig inte kunna uppfylla de behov som marknaden 
förväntade sig. Konsumenterna ansåg att tekniken var för dyr att använda regelbundet, inte 
tillräckligt med bra tjänster och låga överföringshastigheter. För att kunna tillfredsställa 
marknadens behov ställs det nya krav på mobiltelefonerna. Kraven är en större display, 
navigeringsverktyg, WAP-protokollstack och en webbläsare, som i sin tur kräver mer minne, 
processorkapacitet och bättre batterier för WAP-terminaler. Samtidigt som dessa krav är 
under utveckling så är det önskvärt att inte WAP-telefonen bli mycket större än en normal 
mobiltelefon idag.  
 
Marknadens förväntningar inför WAP´s introduktion var i jämförelse med en stationär 
Internetstation, vilket inte var fallet. Med bara svartvit text och begränsad grafik gör 
användningen av WAP´s nutida tjänster ganska tråkiga att utnyttja. Tjänsterna är inte heller 
effektiva att utnyttja eftersom användare ständigt måste koppla upp sig, och i vissa fall, logga 
in sig på nytt så fort de ska använda en ny tjänst, vilket anses dyrt och tidskrävande.  
 
Det har jämförts mycket mellan den japanska motsvarigheten till WAP, i- mode, som 
tillskillnad från WAP har nått en enorm framgång på sin marknad i Japan. Bidragande 
faktorer till framgången anses vara att man har satt användarvänligheten främst och ett stort 
utbud av tjänster. I- mode anses ligga steget före WAP i tekniken vilket har sin förklaring i att 
i- mode använder sig av ett paketförmedlande nätarkitektur medans WAP fortfarande 
använder sig av ett kretskopplat metodval via GSM- näten. Det finns de som tycker att 
jämförelsen mellan WAP och i- mode är missvisande och att den riktiga jämförelsen inte kan 
göras förrän GPRS blir integrerat med GSM- näten. GPRS är ett paketförmedlande nät och 
förvänta ge WAP de möjligheter som har varit efterfrågade från början av användare. Med 
GPRS ges likartade möjligheter till WAP´s abonnenter, som i-mode idag kan erbjuda sina 
abonneter, det vill säg ständig uppkoppling och debitering endast för överförda datapaket och 
inte som idag där WAP´s abonnenter debiteras för hela uppkopplingstiden. Med GPRS ökar 
även överföringshastigen av data vilket ökar effektiviteten av tjänster som med GPRS 
kommer att öka i utbud. Med den tredje generationens nät, UMTS, förväntas GPRS tjänster 
att ytterligare effektiviseras med högre överföringshastigheter samt att det tillkommer fler 
avancerade tjänster så som roaming och GPS. 
Förutom GPRS och UMTS kommer tekniken Bluetooth att öka WAP´s användningsområde. 
Med ett Bluetooth- chip implementerat i WAP- terminaler ska användare kunna styra sina 
elektroniska apparater, i exempelvis hemmet, via sina mobiltelefoner.  
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8. Slutdiskussion 
 
Utvecklare av de nya teknikerna har, förhoppningsvis, tagit fasta på  de begränsningar som de 
första versionerna av WAP fick erfara vid sin introduktion på marknaden. Operatörer, 
tillverkare av produkterna och utvecklare tycks ha insett vilka misstag som gjordes vid den 
första lanseringen av WAP och har nu förhoppningar om att kunna tillfredsställa marknadens 
behov med hjälp av tredje generationens mobila Internet. ETSI utvecklare av både GPRS och 
UMTS har lyckats med strategin att försöka involvera de ledande operatörerna och till-
verkarna på den mobila marknaden. Strategin grundar sig i att försöka utveckla kompatibla 
produkter som riktar sig till hela världsmarknaden som fokus istället för uppdelade segment. 
Utvecklare av de nya framtida teknikerna har till sin fördel kunnat ta till sig de för- och 
nackdelar som WAP och i- mode har medfört och har på så sätt kunnat utöka fördelarna och 
eliminera nackdelarna [23, 6].  
 
Utvecklare av den första versionen av WAP hävdade att marknaden var omogen och kunde 
därmed inte ta till sig den nya tekniken. Marknaden i sin tur anklagade operatörerna och 
tillverkarna att WAP inte alls var av de förväntningarna som det hade utlovats och blev 
därmed besvikna [26]. Den första versionen av WAP har känts mer som en prototyp av 
framtida tekniker än som  en färdig produkt. Den tycks inte har kunnat tillfredsställa 
användarnas behov mer än de andra mobila terminalerna utan WAP- funktioner, det vill säga 
vanlig telefoni.  
 
Enligt Netsurveys marknadsundersökning ser det ut som att marknaden har mognat och är 
mer tillmötesgående till den tredje generationens möjligheter när det gäller WAP´s tjänster 
och produkter. Företagen inom mobilt Internet är, enligt Ariads marknadsundersökning, mer 
skeptiska till att WAP kommer att vara den dominerande tekniken på marknaden om fem år. 
Vi tycker att man kan urskilja ett stort glapp mellan företag och marknad, det vill säga 
företagen går vidare i sin utveckling av produkter och tjänster utan att försöka engagera 
marknaden i sitt strategiska tänkande. 
 
Användare uppmuntras till att investera i de senaste produkterna fastän de framtida teknikerna 
ännu inte är introducerade på marknaden. Kan tillverkare idag garantera att dessa produkter är 
kompatibla med teknikerna om ett år och att livscykeln på mobila produkter har höjts? Ett 
större utbud av tjänster utlovas till användarna men vad vet operatörerna vad kundernas behov 
är om de inte lyssnar på sin marknad och kommer företagen att ta hänsyn till de naiva 
nybörjarna eller kommer de bara att vända sig till sofistikerade användare och deras behov av 
ett stort utbud. Ser företagen dagens konsumenters behov eller skapar företagen behoven åt 
dem och är då de utvecklade tjänsterna överflödiga?  
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Konsumenter har precis accepterat Internet som ett hjälpmedel som en del av vardagen men 
det är långt ifrån alla som använder denna teknik. Faktorerna anses vara konsumenternas 
rädsla att misslyckas, okunskap inom området, brister i säkerheten inom mediet etc. Frågan är 
om de mobila Internetoperatörerna och utvecklare har tagit fasta på dessa faktorer och om 
åtgärder har gjorts för att förhindra att användare känner mer obehag än lust att använda deras 
nya produkter och tjänster. Med tanke på dessa faktorer som gör att marknaden och företagen 
inte förenas med samma förutsättningar kring utvecklingen finns det en risk att marknaden 
återigen sviker företagen med att svara negativt och helt omotiverat till teknikerna om 
marknadens förväntningar inte uppnås. Om inte företagen förhindrar detta kommer det att bli 
desto svårare att finna marknadens förtroende igen vilket leder till att kritiker på marknaden 
återigen kommer med sina uttalande om att IT- kraschen är nära och att börsnoterade IT- 
företag kommer att falla.  
 
Med tanke på i- modes framgång i Japan, med fokus på användarvänlighet och marknadens 
behov, anser vi att upphovsmännen bakom WAP har stora förutsättningar att lyckas i framtida 
versioner, om de tar till vara DoCoMo´s lyckade strategier och att de kan se deras framgångar 
som en förutsättning istället som ett konkurrerande hot mot deras egna marknadssegment. I- 
mode ligger ett steg före i utvecklingen i jämförelse med WAP, detta beroende på att tekniken 
använder paketförmedling vid dataöverföring. Vid GPRS integration till GSM- näten 
förväntas WAP kunna erhålla samma förutsättningar gällande tjänster som i- mode. Om de 
framtida teknikerna är vad de utlovas att vara, anser vi att WAP har en framtid och att 
tekniken kan uppnå sina planerade syfte det vill säga att tillfredsställa marknadens behov. 
 
8.1 Förslag till fortsatt utredning 
 
Andra faktorer inom ämnet som kan tänkas utredas angående WAP´s möjligheter är m- 
commerce, det vill säga e- handel via mobila terminaler. M- commerce, i likhet med 
Bluetooth, är fortfarande relativt nytt inom mobil teknik, men för att kunna ge läsaren ett 
exempel på en framtida tjänst som kan bli möjlig för WAP, valde vi att skriva om Bluetooth. 
Fortsatt utredning på detta examensarbete kan vara, som förslag, att inom snar framtid 
återigen ta upp ämnet om WAP´s möjligheter och begränsningar för att utreda om de som vi 
har som framtida tekniker i detta arbete har blivit en succé för WAP tekniken och vilka 
begränsningar som finns när dessa tekniker väl är implementerade. 
 
En vidareutveckling till denna aktuella utredning kan vara att göra kvalitativa intervjuer med 
företagare, utvecklare och operatörer för att se hur de enskilda företagaren ser på situationen 
som idag råder.
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Bilagor 
 
Bilaga 1- Ordlista 
 
• De facto- standard- En produkt som snabbt får snabb spridning på marknaden har 

möjlighet att bli en de facto- standard . Möjligheterna ökar om ytterligare om det är en 
nyckelprodukt eller om det är den första produkten inom ett nytt område. När en specifik 
produkt har erövrat i stort sett hela marknaden börjar andra tillverkare att anpassa sig till 
den standard som produkten  de facto har skapat. 

 
• HTTP - Hypertext Transfer Protocol. Det protokoll som ligger till grund vid överföring 

av dokument till WWW. URL-adressen inleds med HTTP för att visa att det handlar om 
ett WWW-dokument. 

 
• Kretskoppling- uppkoppling av förbindelse mellan de abonnenter som vill komma i 

kontakt med varandra . Förbindelsen förblir etablerad under hela samtalet oavsett om 
abonnenterna om abonnenterna talar med varandra eller inte och det finns ingen möjlighet 
för någon annan abonnent att utnyttja den kapacitet som faktiskt finns tillgänglig. 

 
• Scriptspråk - En serie instruktioner eller kommandon till program. 
 
• TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TCP är den tjänst som 

delar upp informationen du skickar i små paket. När den når mottagaren packar TCP:n 
upp paketen och sätter ihop dem i rätt ordning igen. TCP: n arbetar alltid tillsammans med 
IP (som sätter rätt adress på de små paketen, samt kontrollerar att det är rätt adress på de 
paket som anländer). 

 
• Time- slots- (packet data channels)- tidsdelning. Enhet av en digital tidsdelning för att 

sändas vidare på en och samma förbindelse. 
 
• XHTML – Extensible Hypertext Markup Language. En omskrivning av HTML 4 

baserat på och anpassat till XML. 
 
• XML - Extensible Markup Language. Ett kraftfullt alternativ till HTML, det språk som 

används när man skapar webbsidor. En skillnad är att HTML endast beskriver sidans 
grafiska struktur, medan XML gör det möjligt att beskriva innehållet. 

 
 
Bilaga 2- Netsurveys marknadsundersökning 
http://www.netsurvey.se/pdf/pressrelease010312_mobile_internet.pdf 
 
 
Bilaga 3 – ARIAD’s marknadsundersökning 
Marknadsundersökningen kan beställas på ARIAD’s hemsida. 
http://www.ariad.se 
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