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Hårdvarulösningar för att uppnå säkerhet med IP-telefoni 
 

Lars Prysander 
 
 

Sammanfattning 
 
IP-telefoni introducerades 1995 och har sedan dess växt sig starkare och starkare men det är 
först nu i samband med att fler och fler får tillgång till bredband som lanseringen av tjänsten 
tagit fart på allvar. Vid lanseringen av nya produkter framkommer det alltid vissa problem, så 
är även fallet med IP-telefoni. FOI (2004) beskriver två av de största vilka är beroendet av 
konstant strömförsörjning och säkerhet mot intrång och attacker, och Gulliksson och 
Lindström (2000) tar upp det som kan klassas som det tredje vilket är samtalskvaliteten. 
Dessa problem kan ses ha en gemensam lösning nämligen olika hårdvara. För att ta reda på 
vilken hårdvarufunktionalitet som används för att lösa problemen har det gjorts intervjuer 
med företag inom branschen. Resultatet visar att vad som behövs är framförallt 
trafikprioriterande och strömmatandenätverksenheter, stabila brandväggar och sekundära 
strömkällor. Allt detta behövs för att kunna uppnå ett likvärdigt system som dagens 
telefonnät, dock är det nu upp till kunden att själv stå för all teknik som behövs. 
 
Nyckelord: IP-telefoni, Bredbands telefoni, Säkerhet, Hårdvara 
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1 Inledning 
 
Alexander Graham Bell patenterade 1876 den första telefonen, året därpå kom tekniken till 
Sverige och tre år senare alltså 1880 fanns det en etablerad telefonverksamhet med ca 100 
abonnenter (Dotcom, 2005). Vårt befintliga telefonnät har således varit under utveckling 
under 120 år vilket gjort systemet mycket pålitligt och säkert.  
 
VocalTec introducerades 1995 telefoni som använde datanätet som transportmedium och IP-
adresser som abonnentnummer, eftersom tjänsten väckte stort intresse ökade snabbt antalet 
företag som ville leverera denna tjänst. I dagsläget finns det tjänster liknande dessa att få 
tillgång av hos de flesta leverantörer av bredband och telefoni. Allt eftersom IP buren telefoni 
växer sig allt starkare i samhället är det enligt FOI (2004) fler och fler företag som väljer ett 
IP-baserat telefonsystem. Även inom privatpersonsektorn växer antalet användare hela tiden. 
IP-telefonins stora fördel är att den använder sig av samma nät som datatrafiken vilket leder 
till minskade administrationskostnader. Eftersom IP-telefoni är ett förhållandevis nytt koncept 
innebär det att det finns vissa problem. Nackdelarna med delning av resurser mellan data och 
telefoni framkommer i diskussionen om säkerhet, enligt Ricknäs (2005) är det en mycket 
viktig fråga som skall tas på allra största allvar. Samtidigt som han skriver att det får inte vara 
en sak som skall stoppa satsningen på IP-telefoni. Avlyssningar har alltid varit ett stort 
diskussionsområde när det gäller telefoni, när samma ledningar används till både data och 
telefoni finns risken att avlyssningar blir ett stort problem.  
 
Totalförsvaret gjorde i oktober 2004 en undersökning (FOI 2004) om IP-telefonin ur ett 
sårbarhetsperspektiv, och utredde problemen med behovet av konstant strömförsörjning. I det 
vanliga telefonnätet är strömavbrott inget problem då fasta telefoner i det traditionella 
kretskopplade nätet får sin el från en lokalstation eller företagsväxel via samma ledning som 
överför samtalstrafiken. Anledningen till att dessa lokalstationer och de större delarna av 
stomnätet fungerar trots strömavbrott beror på att de är försedda med reservkraft (FOI, 2004). 
IP-telefoni däremot kräver konstant strömförsörjning vilket medför problem då systemen för 
reservkraft för IP-telefoner inte är lika utvecklade som för det kretskopplade nätet. I 
Computer Sweden tar Ricknäs (2005) i sin artikel ”Bäst och sämst med IP-telefoni” upp de 
stora nät krav som finns för att IP-telefonin skall fungera klanderfritt. I artikeln berättar Lars 
Johansson IT-chef för Kriminalvårdsstyrelsen att nätet måste vara perfekt, en länk i nätverket 
som fungerar för data kan vara helt värdelös för telefoni. Detta eftersom vid överföring av 
vanlig data har det ingen betydelse om det blir vissa fördröjningar vilket däremot kan skapa 
stora problem och mycket irritation vid överföring av telefonsamtal. 
 
Rapportens inriktning är att ta reda på vad som görs och vad som bör göras för att ett IP-
telefonisystem skall fungera på ett säkert och tillförlitligt sätt enligt de aspekter som nämnts 
ovan. 
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2 Bakgrund 
Kapitlet innehåller en beskrivning av telefonins historia, IP-protokollets funktion och 
tekniken runt IP-telefoni. 

2.1 IP-telefoni 
IP-telefoni eller VoIP som det ofta kallas vilket betyder Voice over Internet Protocol, är en 
växande tjänst som efterfrågas i allt större utsträckning. Fördelarna enligt förespråkarna är 
många men det finns som vanligt även svagheter med en produkt som inte är fullt utvecklad. I 
detta kapitel ges en beskrivning på den teknik som IP-telefoni bygger på. 
 
IP-telefoni används enligt Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA)(2004) ”som en 
allmän beteckning för förmedlandet av tal och därmed förknippade tjänster helt eller delvis 
över IP-baserade nät”. IP-telefoni kan även enligt SIKA (2004) innefatta vissa andra tjänster 
som t.ex. funktioner som integrerar överförandet av tal och fax. 1995 introducerade företaget 
VocalTec den första programvaran för IP-telefoni vid namn ”VocalTec Internet Phone”(Intel, 
2005). Detta program möjliggjorde telefonkommunikation mellan två PC-datorer, genom att 
användarna pratade genom en mikrofon och ljudet kommer ut genom datorns högtalare. Nästa 
steg i utvecklingen var när VocalTec tillsammans med Dialogic Corporation utvecklade den 
fösta IP-telefoni gatewayen, denna gateway var nödvändig för att kunna ringa från en IP-
telefon till en telefon i det vanliga telefonnätet. Gatewayen hade till uppgift att konvertera de 
digitala signalerna som används på Internet till analoga signaler som används i det vanliga 
telefon nätet och tvärtom. En ytterligare fördel som tillkom när den nya gatewayen 
introducerades var att användarna behövde inte längre använda sig utav motpartens IP-
nummer när en uppringning skulle ske utan det gick nu att använda sig av det vanliga 
telefonnumret. Vilket för många ses som en stor fördel då det är betydligt färre siffror att hålla 
ordning på. 

2.2 Nätverk 
Definition för ett nätverk är enligt Gunnarsson (1998) ”två eller fler datorer som är kopplade 
till varandra och kan utbyta information”. Det finns ingen given konstruktion över hur ett 
nätverk kan se ut, det kan vara ett enkelt nätverk med en kabel mellan två persondatorer eller 
till exempel världens största nätverk, Internet. Det krävs ett välorganiserat samarbete mellan 
alla olika komponenter i ett nätverk för att det ska fungera bra och kunna hantera eventuella 
problem som uppkommer. En dator kan inte bara skicka ut information på nätverket i hopp 
om att den kommer fram till en önskad mottagare, vad skulle då hända om någon annan gör 
likadant eller om det finns störningar på nätverket. För att få ett organiserat nätverk delas alla 
ingående komponenterna i nätverket in i olika skikt eller lager vilket ursprungligen kommer 
ifrån det engelska ordet ”layer”. Varje skikt har avgränsat ansvarsområde, alla inom olika 
delar av kommunikationsprocessen där varje skikt använder sig av olika protokoll. Ett 
protokoll kan sägas vara det språk som två datorer använder sig av när det kommunicerar med 
varandra (Gunnarsson, 1998). Eftersom det finns många skikt så blir det även att det används 
många olika protokoll, men det finns även olika protokoll att välja på inom ett och samma 
skikt. Vilket protokoll som används beror på vad som passar bäst för den aktuella uppgiften. 
 
 
 



2 Bakgrund 
 

3 

2.2.1 OSI-modellen 
ISO (International Standard Organization) har definierat en abstrakt referensmodell som delar 
in datakommunikationssystem i sju skikt (Jensen et al. 2000). Det är denna modell som kallas 
Open System Interconnection – Basic Reference Model (OSI-BRM). OSI-modellen som 
illustreras i figur 1 beskriver gränssnittet och funktionen i de sju olika referensskikten. Då 
modellen endast är en referensmodell och inte någon standard så beskriver den enbart 
innebörden hos varje skikt utan att ställa krav. Jensen et al. nämner vidare att modellen därför 
används som ett verktyg när standarder i enskilda skikt skall definieras, men den kan även 
användas för att strukturera hela datakommunikationsområdet så det blir mer lättöverskådligt. 
Tittel et al. (1999) säger att OSI-modellen vanligen används som en teoretisk prototyp som 
kartlägger och definierar byggstenarna i ett bra nätverksprotokollsystem. Det finns enligt 
Tittel et al. (1999) en rad olika fördelar med en standardiserad strukturmodell som OSI-
modellen. Den hjälper programmerare som utvecklar protokollstackar. Den låter alla 
medlemmar i en nätverksgrupp prata samma språk när de diskuterar funktionslagren gällande 
alla protokollsystem. Till sist nämns den stora fördelen med utbytbarhet, d.v.s. att om ett lager 
anses för gammalt eller otillräckligt kan det bytas ut utan att hela stacken behöver ändras. 
Figur 1 nedan visar på ett enkelt sätt hur strukturen på OSI-modellen kan se ut och de olika 
skiktens placering samt att modellen har kompletterats med ett strömförsörjningsskikt. 
Anledningen till att det sista skiktet har lagts till är för att illustrera att ingen kommunikation 
kan ske utan tillgång till ström. Pilarna i figuren visar hur kommunikationen sker i modellen 
d.v.s. varje skikt kommunicerar med sitt motsvarande skikt dock går den verkliga 
kommunikationen enligt den heldragna linjen (Gunnarsson, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. OSI-modellen. (Hedemalm, 1998, s. 104) 

 
De sju olika skikten som ingår i OSI-modellen är Applikationsskiktet det skikt användaren 
främst kommer i kontakt med, skiktet ansvarar för att applikationer får nätverksåtkomst. 
Presentationsskiktet omvandlar kod och format så det passar applikationsskiktet, används 
även för kryptering och komprimering. Sessionsskiktet ansvarar för etablering, 
upprätthållande och avslutande av kommunikation bland tillämpningarna eller processerna i 
ett nätverk. Transportskiktet ansvarar för att den data som skickas från en sändare till en 
mottagare är i rätt ordning och fullständig när den kommer fram. Nätverkskiktet har till 
uppgift skapa ett adresseringssystem som ser till att paketen styrs rätt väg genom nätverket 
och att försäkra att det är rätt mottagare som får paketen. Datalänkskiktets huvuduppgift är att 
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se till att förbindelsen över nätverket är felfri. Skiktet är upp delat i två nivåer, en 
mediumberoende nivå MAC (Medium Access Control) och en mediumoberoende LLC 
(Logical Link Control). Det fysiska skiktet ansvarar för den direkta överföringen mellan två 
användare, i detta skikt omvandlas alla ettor och nollor till spännings pulser som skickas i 
väg. Protokoll begreppet används i datorsammanhang för att beskriva de paketformat som 
utväxlas mellan två system samt för att beskriva i vilken ordningsföljd de två pakettyperna 
utväxlas (Jensen et al. 2000). När två datorsystem kommunicerar med varandra med hjälp av 
en skiktindelad protokoll arkitektur kommunicerar alla skikt i de två systemen logiskt med 
varandra. Typ av kommunikation kallas för Peer-To-Peer-kommunikation (Jensen et al. 
2000).  

2.3 TCP/IP-protokollstacken 
Den protokollsamling som är mest känt och även den som används mest vid kommunikation 
över nätverk är TCP/IP, en sådan samling av protokoll kallas för stack, och då TCP/IP-
stacken. Namnet TCP/IP är egentligen lite vilseledande då stacken är döpt efter de två 
viktigaste protokollen, dels TCP vilket står för Transport Control Protocol och dels IP som är 
förkortningen på Internet Protocol.  
 
I ett nätverk som är uppbyggt på TCP/IP brukar enligt Gunnarsson (1998) delas in i fyra skikt 
till skillnad från den mer kända OSI-modellen som har sju skikt. Trots att denna modell 
endast har fyra skikt saknar den enligt Tittel et al. (1999) inga funktioner som OSI-modellen 
har. Den har således bara fler funktioner per skikt. Dessa kan ses ur en lodrät ordning där de 
uppifrån och ner är applikationsskiktet, transportskiktet, nätverksskiktet och länkskiktet. 
Dessa skikt har en inbördes ordning där de lägre skikten sköter mer grundläggande uppgifter 
och de övre mer komplicerade uppgifter. Figur 2 är en illustration av hur TCP/IP-modellen 
kan jämföras med OSI-modellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2. Beskrivning av skiktindelning baserad på bild av Tittel et al. (1999, s. 22). 

 
 Applikationsskiktet är som det namnet antyder ett skikt i vilket det ingår en applikation som 
skall användas vid kommunikationen, det kan vara ett e-post program, webbläsare eller ett 
program för filöverföring. Det är detta skikt som användaren kommer i direkt kontakt med. I 
detta lager bestäms det vilken port de kommunicerande parterna skall använda sig av för att få 
en säker överföring. 
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Transporskiktet tar hand om dataflöden mellan två parter på ett nätverk, det ansvarar för att 
etableringen och upprätthållandet av punkt-till-punkt kommunikation mellan parterna. Skiktet 
sägs i Gunnarsson (1998) erbjuda pålitlig överföring. Vilket innebär att skiktet har ansvar för 
att informationen som skickas kommer fram, att den kommer fram i rätt ordning och att ingen 
information förändras på vägen. Skulle det vara så att något fel inträffar, det vill säga att ett 
paket försvinner eller förändras så kommer transportskiktet att skicka paketet på nytt. I 
transportskiktet finns det två olika protokoll som används beroende på vilken tjänst 
applikationen vill utnyttja, det första är det redan nämnda TCP och det andra är UDP (User 
Datagram Protocol). TCP är det mest använda av dessa två och det används vid överföringar 
av stora mängder data samt när överföringen måste vara korrekt och i rätt tid. UDP är ett 
förbindelselöst protokoll och används av applikationer som skickar små mängder data samt 
inte behöver bekräftelse på och om data kommer fram till mottagaren. Ur vissa avseenden kan 
det låta som om UDP-protokollet fyller dålig funktion då det inte gör vad som är 
transportskiktets uppgift, utföra en säker leverans, men självklart finns det andra fördelar t.ex. 
kan gör det så att ett datapaket är adresserat till ett visst program. 
 
Nätverksskiktets uppgift är routing av data, vilket är att skiktet ansvarar för att styra 
datapaketet så att det kommer till rätt mottagare. Nätverksskiktet är opålitligt, eftersom det 
inte finns något vad Tittel et al. (1999) kallar för ACK (acknowledgement, erkännande) som 
talar om att paketet kommer fram. Till skillnad mot transportskiktet som behandlar en hel 
ström av paket så behandlar nätverksskiktet ett paket i taget. Till detta skikt hör bland andra 
protokollen IP och ARP (Adress Resolution Protocol).  
IP-protokollet använder sig av datagram för att skicka paket över nätverket. Ett IP-paket 
innehåller fem olika saker, det första är källa som anger var paketet kommer ifrån, det andra 
är destinationsadressen dit paketet ska levereras, det tredje är en protokollidentifierare vilken 
hjälper att routa paketet till ett lämpligt transportprotokoll. Det fjärde är en kontrollsiffra och 
det femte är en TTL(time to live). TTL är en räknare som talar om för en router hur länge ett 
paket varit runt i nätverket, denna räknare minskar med ett varje gång den passerar en router 
på väg till ett annat nätverk. När TTL-räknaren står på noll kommer paketet automatiskt att 
slängas, detta för att felaktiga paket inte ska kunna cirkulera på nätverket i en evighet. Det 
mest kända med IP-protokollet är att det använder sig av IP-adresser. En IP-adress är 
uppbyggd av 32 bitar i det binära talsystemet alltså 2³², vilket teoretiskt ger drygt fyra 
miljarder möjliga adresser. För att slippa skriva ut 32 ettor och nollor när en adress skrivs ut 
så tillämpas istället en heltals metod med basen 10, där adressen delas upp i fyra grupper om 
åtta bitar i varje. Varje grupp får då ett max värde på 255 men 256 tillstånd då även noll 
räknas som tillstånd. En IP-adress kan till exempel se ut enligt följande 167.45.4.132. 
Problem har framkommit med detta IP system då det är så att adresserna inte längre räcker till 
alla användare, för närvarande brukar detta lösas genom att ett företag endast har en ”publik” 
adress d.v.s. en adress som går ut från företaget mot Internet. Detta gör att alla interna/lokala 
adresser konverteras till den publika när information skickas eller hämtas över Internet.  
ARP är ett annat protokoll i nätverksskiktet, detta protokoll har till uppgift att koppla samman 
IP-adressen med en specifik hårdvaruadress, även kallad MAC-adress (Media Access 
Control). Alla nätverkskort får en fast MAC-adress när kortet tillverkas, adressen är uppbyggd 
av 48 bitar vilket ger omkring trehundratusen miljarder olika adresser. 
 
Länkskiktet är således det nedersta skiktet av de fyra och då det mest grundläggande. Till 
detta skikt hör datorns nätverkskort och nätverkskortets drivrutiner. Det enda som kan 
kommunicera med nätverkskortet är dess drivrutiner, vilka i själva verket är en speciell 
programmodul, detta gör att alla applikationer som vill nå ut på nätverket måste gå genom 
drivrutinerna. Detta faktum undanröjer problem som krockar om två program försöker 
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kommunicera med kortet samtidigt. Länkskiktet samarbetar med ARP för att bestämma en 
lämplig ”rubrik” vilken säger var informationen ska skickas, denna rubrik läggs sedan till den 
ram som skapas vilken talar om vad det är för typ av nätverk som används t.ex. Ethernet eller 
Token Ring. För att göra en jämförelse mellan OSI-modellen och den skiktindelning som 
gäller för TCP/IP stacken har en figur framställts för att illustrera vilka skikt som motsvarar 
varandra i de båda olika modellerna. 

2.3.1 Protokollstandarderna H.323 & SIP 
När det gäller protokollstandarder som används vid IP-telefoni är det främst två olika som 
nämns H.323 och SIP. H.323 är en del ur H.32X familjen som härstammar från ITU-T som 
enligt Guliksson och Lindström (2000) byggs upp av en mängd olika del standarder som 
tillsammans gör det möjligt att bygga videotelefoniapplikationer för data hastigheter från 56 
till 1934 kb per sekund. Enligt Gulliksson och Lindström (2000) består ett typiskt H.323 
system av följande komponenter, en gatekeeper, en MCU och en gateway. Gatewayen 
översätter trafik mellan två nätverk. Gatekepperns uppgift är att översätta adresser mellan nät 
samt göra en accesskontroll vilket är att den undersöker om det finns tillräckligt med kapacitet 
för ett nytt samtal. MCU (Multipoint Control Unit) är en funktion som möjliggör 
flerpartskommunikation. SIP vilket står för Session Initiation Protocol, är enligt Olofsson 
(2005) framtidens standard för kommunikation över Internet, frågan är hur lång tid det tar 
innan framtiden är här och standarden börjar användas på allvar. En av de stora styrkorna med 
den nya standarden är att SIP kan hantera flera användare och flera olika mediatyper, så som 
t.ex. ip-telefoni, video, direktmeddelanden, i en och samma session. tar upp ett exempel på 
hur det skulle kunna fungera vid användandet av SIP: 
 

”En användare kan via SIP starta en videokonferens över nätet med en 
annan användare. Om de behöver ha kontakt med en tredje person är det 
bara att välja hans namn ur adressboken på datorn och han rings upp. 
Om han inte kan ta emot video på sitt system – han kanske sitter med en 
telefon – så kan SIP automatiskt se till att bara ljudet skickas till honom. 
SIP kan också skicka direktmeddelanden till en fjärde deltagare som inte 
har tillgång till vare sig IP-telefoni eller video över Internet.” Olofsson 
(2005) 

 
För att kunna få liknande funktioner utan SIP krävs det en kombination av en rad andra olika 
protokoll till exempel H.323 är ett av dem. Nackdelen med de äldre protokollen sägs vara att 
de är komplexa system som inte kan uppgraderas hur som helst och svåra att integrera i ett IP-
nät (Khasnabish, 2003). SIP anses vara betydligt enklare att införa och förstå, dessutom kan 
det utan större problem byggas om för att klara nya medietyper. Enkelheten beror på att det 
bygger på det välkända protokollet http (HyperText Transfer Protocol) som används på 
Internet för att föra över HTML-dokument. SIP har stora fördelar när det gäller adressering, 
detta eftersom adresserna fungerar och är uppbyggda på samma sätt som en vanlig e-post 
adress, vilket gör att system som kan hantera e-post adresser även kan hantera SIP-adresser. 
SIPs enkelhet beror på att det bygger på moduler, där det är lätt att göra en ny modul och 
stoppa in om nya funktioner önskas.  
 
Figur 3 som är framställd av en sammanslagning av två bilder av Khasnabish (2003) visar var 
det finns skillnader och likheter mellan de två protokollstandarderna.  
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Figur 3. Framställd av en sammanslagning av två bilder av Khasnabish B. (2003, s. 23) 

Förklaring av protokoll förkortningar 
G.7XX Är ett flertal standard för röst kodning vid realtidskommunikation. Den standard som 
används mest är G.711 som bygger på en teknik som kallas PCM (Pulse Code Modulation). 
Det är en teknik för att omvandla analoga signaler till digitala och genererar en dataström på 
64 Kbps. 
DTMF Dual Tone Multifrequency är ett protokoll för att representera siffrorna 0-9 samt 
tecknena *,# och A-Z med hjälp av olika antal svängningar på den sända signalen. Det är med 
andra ord denna signal som skapas när knapparna på en telefon trycks ner. 
TRIP Telephony Routing over IP. Ett telefon routing protokoll som kan användas 
tillsammans med vilket signalprotokoll som helst. 
DNS Domain Name Server eller Domain Name System används främst för att konvertera ett 
TCP/IP-användarnamn till en IP-adress och tvärtom. 
RTP Real-time Transport Protocol. Ett protokoll för att realtids transformering av en 
dataström. Är en del av H.323 för realtidskommunikation över LAN (Khasnabish 2003).  
RTCP RTP Control Protocol. En kontrollfunktion för en RTP session. 
H.225 Används för kommunikation mellan antingen en gateway och en gatekeeper eller en 
ändstation t.ex. en telefon. 
H.245 Innehåller en mängd olika parametrar som används för att stabilisera ett samtal. 
RAS Registrering, Administration och Status. Är en del av H.225 som hjälper till med 
kommunikationen mellan en H.323 gatekeeper och gateway. 

2.4 Säkerhet för IP-telefoni 
När övergången från den traditionella telefonin till IP-telefoni sker kommer de problem som 
en längre tid försökts byggas bort åter upp. De enligt litteraturen tre största problemen är 
samtalskvaliteten, behovet av konstant strömförsörjning och säkerheten mot intrång. 

2.4.1 Samtalskvalitet 
Kvaliteten på ett telefonsamtal får inte försämras bara för att användaren ringer med IP-
telefoni istället för vanlig analog telefon. Detta exemplifieras i en artikel av Ricknäs (2005) 
där det står att ”Dålig kvalitet är okej om du ringer med Skype (mjukvara för IP-telefoni för 
PC), men när du lyfter luren på vanliga telefonen ska det låta som det alltid gjort. Annars får 
du starka reaktioner av användarna”. Ett krav för att kvaliteten ska vara bra är att nätet måste 
vara perfekt, det får inte finnas några dåliga länkar i nätet. Till exempel är det så att vissa 
länkar som räcker till för att skicka datatrafik inte är tillräckliga när de skall användas för 
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telefoni (Ricknäs 2005). Detta stärks även av Gulliksson & Lindström (2000) som säger att 
IP-telefoni endast är tänkbart på nät med hög hastighetsöverföring och kvalitativa 
uppkopplingar. 
 
Anledningen till att samtalskvalitén inte är något som normalt sett diskuteras vid användandet 
av det vanliga telefonnätet är att det är vad som kallas ett kretskopplat nät, till skillnad från ett 
TCP/IP nätverk som är paketförmedlande nät. Kretskopplade nät fungerar på så sätt att när ett 
samtal introduceras sker en uppkoppling mellan de båda parterna. Uppkopplingen går som på 
en snitslad väg genom en mängd olika noder, d.v.s. växlar och kopplingspunkter, till 
mottagaren. Den förbindelse som uppstår behålls sedan genom hela samtalet och 
tillhandahåller en fast bandvidd på 64 kbps helt oberoende på om man pratar eller är tyst i 
luren. På grund av att denna konstanta förbindelse undviks ett stort problem nämligen 
fördröjningar. 
 
Paketförmedlande nätverk som t.ex. TCP/IP nätverk delar upp den data som skall skickas i 
mindre paket med en mindre sekvens av bitar i varje. När paketen skickas över nätverket så 
routas de en och en, någon förutbestämd väg finns således inte utan alla paket kan ta sin egen 
väg. Detta leder till att det blir olika långa fördröjningar för de olika paketen att komma fram, 
vilket gör att paketen kanske inte kommer fram i den ordningen de skickades. I 
paketförmedlande nätverk binds ingen bandvidd upp som det gör i kretskopplade nätverk, 
detta kan enligt Jensen et al., 2000 ses som mer effektivt då det kan användas av fler olika 
enheter samtidigt. 
 
Post & Telestyrelsen har på sin hemsida samanställt frågor och svar om IP-telefoni. Där tar de 
upp vikten av att kontrollera med sin leverantör hur och att de garanterar överföringskvalitet i 
nätet. De nämner vikten av att operatörerna prioriterar telefontrafiken och erbjuder så kallad 
Quality of Service (QoS) för telefonin. Till exempel nämns det att en användare med låg 
överföringshastighet kan få problem att använda telefonen samtidigt som denne surfar eller 
skickar e-post om inte operatören använder sig av QoS. 

Quality of Service (QoS) 
Quality of Service definieras av Jensen et al. (2000) som: garanterad tjänstekvalitet, d.v.s. den 
kvalitet som på förhand kan garanteras. Citylink AB beskriver att ”QoS är ett sätt att 
klassificera och prioritera trafik för att säkerställa att den viktigaste trafiken kommer först i 
de fall det uppstår trafikstockningar med köer i nätet på grund till exempel begränsad 
bandbredd”. QoS används när kommunikation sker i realtid genom till exempel IP-telefoni 
eller videokonferenser. Applikationer av den typen är beroende av jämna 
informationsströmmar för att inte störningar som fördröjningar och avbrott ska kunna uppstå. 
QoS prioriterar då t.ex. IP-telefonsamtal framför övrig data som samtidigt skickas över 
samma nätverk för att samtalet inte skall avbrytas eller ”tappa” ord. 
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Figur 4. Figuren är en illustration av var i OSI- och TCP/IP-modellen implementationen av QoS kan ske. 
 
 
Goralski och Kolon (2000) beskriver att det finns sex olika parametrar inbyggda i QoS, vilka 
ska användas när mätningar skall ske för att se om bra QoS har uppnåtts. Parametrarna som 
beskrivs är bandbredd, förseningar, Jitter, tappad information, åtkomst och säkerhet. 
 
Bandbredd är enligt Goralski och Kolon (2000) den första och nästan enda kända parametern 
som nämns när det talas om QoS, detta anses vara fel även om det är en mycket viktig 
parameter. När mätningar skall ske av bandbredd används antalet tillgängliga bitar per sekund 
i nätverket för en viss applikation. När bandbredd används som en QoS parameter så är det 
minimum kraven för vad en applikation behöver för att fungera korrekt. QoS reserverar den 
bandbredd som applikationen behöver för att fungera, finns det inte tillräckligt med 
bandbredd reserveras det som finns kvar, men det reserveras aldrig mer än vad applikationen 
behöver. 
 
Förseningar är väldigt nära relaterade till bandbredd, då ökad bandbredd innebär minskade 
förseningar. Parametern förseningar mäts i millisekunder (ms), t.ex. kan krav sättas upp på att 
förseningarna inte får vara större än 60 millisekunder. För att komma fram till hur lång 
försening det är i nätverket mäts tiden från det att den första biten i ett paket skickas in i 
nätverket tills att den lämnar nätverket. Det är egentligen fel att säga att förseningen beror på 
ökad bandbredd, rättare sagt beror det på möjligheten att hålla en jämn bandbredd, t.ex. kan 
det finnas andra applikationer på nätverket som använder sig av mycket varierande bandbredd 
som påverkar förseningarna. En svaghet skulle kunna ses i att förseningsparametern i QoS 
endast sätter upp ett maxvärde och inget minimum värde, vilket gör att förseningarna kan 
variera mycket. 
 
Jitter är den parameter som kompenserar förseningsparametern när det gäller att hålla en stabil 
försening, stabil i den meningen att för stora variationer inte förekommer. Jitter kompenserar 
således förseningsparametern men påverkar inte hur vida det handlar om långa eller korta 
förseningar. När Jitter parametern skall användas sätts ett procentvärde av förseningen som 
gränsvärden, t.ex. om det är en acceptabelt med en försening på 50 ms kan parametern sättas 
till 10 procent vilket menar att en variation på 10 procent är acceptabelt d.v.s. mellan 45 och 
55 ms. För att visa på den stora betydelse Jitter har på röstöverföringar över nätverk nämner 
Goralski och Kolon (2000) i ett exempel att det har ju ingen betydelse om början av en 
hemsida ladda fortare än slutet men det är viktigt att det är en jämn försening när t.ex. ett 
telefonsamtal skickas. 
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Den fjärde parametern tar upp problemen med informationsförluster när data transporteras i 
ett nätverk. Tappandet av information beskrivs kunna bero på många olika anledningar t.ex. 
på grund av att en router gör fel och all information som då ligger i bufferten försvinner. För 
att reducera borttappningen av information finns det funktioner för felrapportering, de 
rapporterar tillbaka till avsändaren vilken information som fattas så att den kan skickas på 
nytt. Realtidsapplikationer som program för t.ex. IP-telefoni kan tyvärr inte använda denna 
typ av rapporteringsfunktion utan den är mer till för applikationer som skickar data. Därför 
ligger ett stort ansvar i att applikationerna själva ser till att alla paket kommer fram. 
Parametern mäts i t.ex. antalet paket som tappas per tusen skickade. 
 
Parameter nummer fem handlar om åtkomst av nätverket. Åtkomsten mäts i procent av ett år. 
Anledningarna till att åtkomstsvårigheter kan uppkomma beror på olika saker, det 
självklaraste är ju att det uppstår ett fel på nätverket men även underhålls arbeten kan leda till 
förlorad åtkomst. Till exempel om ett nätverk har en åtkomst på 99% anses det vara ett dåligt 
nätverk eftersom det då ligger nere över tre och en halv dag om året, vanligt garanteras 
säkerhet på 99,995 % d.v.s. 26 minuter om året. 
 
Den sista parametern som Goralski och Kolon (2000) tar upp inom QoS är säkerhet. Säkerhet 
är den senast tillagda parametern och anses vara viktig. Parametern har lagts till efter att 
säkerhet har blivit viktigare då virus och hackers har blivit vanligare. Två olika saker beskrivs 
för att uppnå säkerhet, det första är kryptering och det andra är åtgärder för att bevisa äktheten 
hos dataströmmen. Med äkthet menas att det verkligen är rätt sändare och rätt mottagare. 
Jensen et al. (2000) tar upp möjligheterna med att implementera QoS på olika skikt. Det kan 
implementeras på datalänkskiktet i t.ex. virtuella kretsar där realtidstrafik prioriteras framför 
datatrafik, eller på nätverksskiktet där parametrar avgör vägvalet genom nätverket. 
Implementeras QoS på skikt fyra det vill säga transportskiktet används tre olika parametrar 
etablerings-, data- och nedkopplingsfasen. Jensen et al. (2000) säger där efter att detta endast 
är förslag på var QoS kan implementeras och att det i själva verket kan implementeras på 
vilket skikt som helst eftersom kommunikationen ser ungefär likadan ut på alla skikt. Att det 
viktiga är att implementera det där det spelar stor roll. 

2.4.2 Strömförsörjning  
I Totalförsvaret Forskningsinstitutet (FOI) rapport IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv 
utreds problemen om IP-telefonins konstanta ström behov. En av de mer påtagliga 
svagheterna hos IP-telefonin är dess reservkraftförsörjning. Fördelen med det ”vanliga” 
kretskopplade telefonsystemet är att detta system klarar strömavbrott genom att det är försett 
med reservkraft. Reservkraften fungerar på så sätt att eftersom vanliga telefoner endast 
använder den ström som kommer i telefonledningarna från deras lokalstation så är det bara 
just dessa lokalstationer som behöver reservkraft. IP-telefonins reservkraft är inte på långa 
vägar lika utvecklad som den traditionella telefonins. Enligt FOI måste alla IP-telefoner 
strömförsörjas separat, vilket gäller både datorer med programvara för IP-telefoni som 
telefonterminaler specifikt avsedda för IP-telefoni. Reservkraft är en mycket kostsam lösning 
eftersom det allt som oftast är väldigt många komponenter som behöver strömförsörjas för att 
få nätverket och telefonin att fungera, inom organisationen måste t.ex. server, routern och alla 
terminaler försörjas med ström. För privatpersoner nämner FOI i rapporten att en bärbar dator 
skulle kunna användas vid strömavbrott, men för eller senare, vanligtvis inom ett par timmar, 
tar batteriet slut även i den. Privatpersoner har ofta ytterligare komponenter som även de 
behöver ström som till exempel ADSL-modem eller kabelmodem. Problemen med 
strömförsörjning stannar tyvärr inte bara inom den aktuella organisationen utan drabbar även 
de mer publika näten. I FOI´s rapport framgår det att Stadsföreningens rekommendationer för 
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anslutningsnoder som saknar reservkraft UPS-drift i en timme. Men enligt FOI är det många 
bredbandsanslutningar som helt saknar reservkraft och vid ström avbrott omedelbart slutar att 
fungera. Kabel-TV-nätet nämns som en svag part, i detta nät är det endast viktiga noder med 
många anslutna hushåll som har någon som helst reservkraft. Vad det nämns om ADSL nätet 
är att det är olika från leverantör till leverantör och från anslutning till anslutning, med 
förutsättningen att modemet är strömförsörjt. 
 
UPS (Uninterruptible Power Supply) kan vara en början till lösning på strömproblemen, dock 
ingen fullständig lösning då ytterligare funktioner krävs. En UPS innehåller ett batteri som 
ersätter den vanliga strömmen när strömförsörjning slutar att fungera. För tillfället används 
främst UPS på företag där ett omedelbart strömavbrott kan få skadliga följder. När ett 
strömavbrott inträffar finns det vanligtvis en programvara i systemet som omedelbart gör en 
back up på viktig information i systemet som måste spara, och förbereder systemet på en 
avstängning. En UPS har ytterligare användningsområden den stoppar inkommande 
strömspikar. För tillfället är alltså en UPS ingen långsiktig lösning för strömavbrott utan 
snarare en komponent för att skydda systemet mot skadliga avbrott. 

2.4.3 IT-säkerhet 
I en intervju med Svante Brack-Holst projektledare på FOI i tidningen Ny Teknik berättar han 
om vad han kallar det andra stora problemet med IP-telefoni vilket är IT-säkerheten. 
Khasnabish B. (2003) säger att på grund av IP standardens öppenhet och Internets storhet blir 
IP-telefoni sårbart för både avsiktliga attacker och för ofrivilliga misstag vid t.ex. service och 
installationer. För att skydda sig mot dessa säkerhetsproblem nämner Khasnabish B. (2003) 
vikten av att varje användare av IP-telefoninätet måste bevisa sin äkthet, d.v.s. att de 
verkligen finns och vill upprätta ett samtal. Vidare säger Khasnabish B. (2003) för att skydda 
IP-telefonin används samma tekniker som finns i den övriga IT-branschen, till exempel 
brandväggar och virusprogram. Eftersom IP-telefoni är en relativt ny tjänst på Internet som 
använder sig av delvis samma tekniker som redan finns där medför detta att den nya tekniken 
blir attackerad på liknande sätt som den äldre (Ricknäs 2004). Vidare i artikeln sägs det att de 
telefoniprotokoll som i dagsläget används av samtliga leverantörer har dåligt skydd mot 
attacker av olika slag. Leverantörerna har ett stort ansvar i säkerhetsfrågan, och mellan olika 
leverantörer varierar säkerhetstänkandet mycket enligt Ricknäs (2004). Säkerheten anses 
länge ha varit ett underprioriterat område, detta eftersom t.ex. leverantören Cisco först en tid 
efter installation av ett IP-telefoni system börjat engagera sig mer i säkerhets aspekter var på 
inbyggda krypterings funktioner har lagts till.  
 
Det finns flera exempel på företag som råkat ut för intrång på IP-telefoninätet. Exempel finns 
både på företag som har fått sina nät helt utslagna av så kallade maskar och företag som råkat 
ut för intrång var på förövarna har utnyttjat företagets telefonitjänster för betydande belopp 
(Åkerman, C. 2004). Svante Brack-Holst påstår dock att problemen med säkerhet är värst för 
de som ringer direkt över sin vanliga Internetförbindelse, då han säger att dessa telefonsamtal 
ligger vidöppna för attacker och avlyssning på samma sätt som all annan datakommunikation.  
 
I FOIs rapport om IP-telefonins sårbarhet nämner de ytterligare en intressant vinkling på 
säkerhets problemen, att även om en organisation sätter upp bra skydd ut mot omvärlden så är 
det mycket svårt att skydda sig mot intrång inifrån den egna verksamheten. Det för tillfället 
starkaste vapnet mot eventuella intrång enligt FOI är att logiskt skilja IP-telefoninätet från 
datanätet detta görs med hjälp av VPN och VLAN. VLAN står för Virtual Local Area 
Network beskrivs vara ett sätt att se och bygga upp nätet på ett annorlunda sätt än det ser ut 
geografiskt, t.ex. kan näten byggas upp utifrån typen av användare. Fördelen med VLAN är 
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att administrationen blir lättare, då det går lätt att flytta, ta bort eller lägga till nya 
arbetsstationer. VPN (Virtual Private Network) är att telefontrafiken i nätverket skiljs logiskt 
från datatrafiken fastän de fortfarande går i samma kablar fysiskt sett. Detta görs genom att 
teletrafiken hela tiden krypteras och sedan skickas genom en virtuell tunnel i vilken det endast 
kan gå trafik med den rätta krypteringen. Detta omöjliggör att data trafik kan skickas genom 
tunneln. 

2.5 Hårdvara för datanätverk 
Enligt Jensen et al. (2000) finns det tre olika typer av nätverksenheter som används för att 
koppla samman nätverk, dessa är: bryggor, routrar och switchar och de beskrivs nedan. Annan 
hårdvara som kan behövas är brandvägg och UPS, vilka också beskrivs i detta kapitel. Till 
beskrivningen av varje hårdvara finns en bild för att illustrera var den specifika hårdvaran 
skulle passa in i OSI-modellen. Figur 5 är en samlad bild av hur alla de olika hårdvaror, som 
presenteras nedan, förhåller sig till varandra och till de olika referensmodellerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Illustration av på vilka olika skikt hårdvaran arbetar. 

2.5.1 Repeater 
Olika segment i ett nätverk kan kopplas samman med en repeater som är den enklaste typen 
av nätverkskomponent. En repeater är en sorts förstärkare som tar emot svaga signaler, 
förstärker dem för att återställa signalkvalitén och sedan skickar dem vidare. Detta är 
nödvändigt eftersom signalkvalitén försämras som en funktion av kabellängden (Jensen et al. 
2000). Repeatern arbetar endast på det fysiska skiktet vilket visas i figur 6 och har ingen 
nätverksadress. Alla inkommande signaler skickas ut på alla utgående portar eftersom 
repeatern helt saknar intelligens för att kunna veta på vilken port som är den rätta att skicka ut 
signalerna på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Repeaterns förhållande till referensmodellerna. 
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2.5.2 Brygga  
En brygga arbetar på skikt ett och två enligt OSI-modellens skiktindelning, detta illustreras av 
figur 7. Bryggor kan användas för att koppla samman nätverk av olika slag till exempel 
koaxialnät och ett nät med partvinnad kabel, men även för att koppla samman olika segment 
av nät (Hedemalm 1998). Bryggor arbetar inte på hela skikt två utan endast på den första 
nivån, MAC-nivån, detta för att använda sig av LAN-teknologin som finns där. Bryggor gör 
nästan all trafik lokal, men innan de lärt sig var olika terminaler är placerade fungerar de som 
repeater samtidigt som de släpper igenom broadcast-trafik (Jensen et al. 2000). Den stora 
fördelen med en brygga jämfört med en repeater är att trafik kan skickas mellan två terminaler 
utan att belasta övriga anslutna terminaler. En brygga ger protokolloberoende anslutningar 
och är dubbelriktad, d.v.s. den översätter i båda riktningarna (Hedemalm 1998). Bryggor kan 
vara ointelligenta eller ha en inbyggd processor för beräkningar vid tolkningar av signaler. 
Fördelen med intelligenta bryggor är att de kan komma ihåg vilka terminaler som finns 
bakom dem och på så sätt inte belasta nätet med onödig trafik. Filtrerande bryggor är en mer 
avancerad typ av bryggor som används när kommunikation skall förhindras mellan datorer 
och program i olika nät. Bryggorna av denna typ lär sig skilja ut vilka adresser som får 
kommunicera med varandra och vilka protokoll som får skickas. På så sätt kan delar av nätet 
funktionsmässigt isoleras från varandra, så endast viss kommunikation är tillåten (Hedemalm 
1998).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7. Bryggans förhållande till referensmodellerna. 

2.5.3 Router 
En router är enligt Hedemalm (1998) en intelligent nätverkskomponent som styr paket i 
nätverket. Routern kan ha flera nätkopplingar och kan där med koppla ihop flera nätverk. Vid 
störningar på större nät har en router fördelen att den kan undvika störningarna genom att 
dirigera om datatrafiken. Eftersom en router endast skickar ut paketet till en specifik adress 
kan den användas för att skilja olika nät och där genom förbättra säkerhet och prestanda. Om 
en nätverks kommunikation ses utifrån OSI-modellens sju skikt så arbetar en router på skikt 
ett till och med skikt tre vilket exemplifieras i figur 8. 
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Figur 8. Routerns arbetsområde i referensmodellerna. 
 
 I ett nät som har seriekopplade routrar har alla routrar till uppgift att adressera varandra med 
adresser på system som finns bakom dem, alltså tala om vilka unika systemadresser som finns 
kopplade till den aktuella routern. En router bygger upp en vägvalstabell vid kommunikation 
med sina grannar, d.v.s. övriga routrar och unika stationer, kommunikationen sker då med 
vägvalsprotokoll. I vägvalstabellen relateras nätverksadresserna till en fysisk routerport och 
till en maskinvaruadress på nästa router alternativt en unik station. Denna tabell är till stor 
fördel då ett paket anländer till routern, eftersom det då går fort för den att ta reda på vilken 
port paketet skall skickas ut på. En tabell inne håller således bara adresser till enheter som är 
direkt kopplade till routern. För att sedan få fram rätt adress ur tabellen till vilken ett paket 
skall skickas används vägvalsalgoritmer, det finns tre olika typer statiska, centraliserade och 
distribuerade.  
 
I nätverkskiktet där routern arbetar används många olika protokoll för att få olika funktioner. 
Alla protokollstackar kan dock inte routas speciellt inte äldre typer. För att en protokollstack 
ska kunna gå att routa måste stacken vara uppbyggd enligt OSI-modellen, det innebär att 
skiktindelningen på de tre nedersta skikten skall motsvara OSI-modellens tre nedersta skikt. 
Olika lösningar har tagits fram för att även de äldre protokollen ska kunna routas, lösningar på 
detta är t.ex. att protokollet kapslas in i ett annat protokoll som fungerar att routa eller att det 
går igenom en gateway som konverterar det till ett protokoll som kan routas. När en router 
klarar att hantera många olika protokoll kallas det för multiprotokollhantering. Det finns även 
routrar som arbetar på skikt fyra, transportskiktet, dessa kallas för relä och används för att 
koppla samman nät som skiljer sig på de tre underliggande skikten (Hedemalm 1998). 

2.5.4 Switch 
En switch är nätverksenhet med snabb maskinvara, vilket gör att den kan fungera antingen 
som en brygga eller som en router (Jensen et al. 2000). Det finns således två olika typer utav 
switchar, nivå 2–switchar och nivå 3-switchar. Nivå 2-switchar arbetar precis som bryggor 
med adresser på den mediaoberoende nivån i skikt två och nivå 3-switchar arbetar som routrar 
med adresser på skikt tre. I figur 9 visas var de olika switcharna arbetar i för hållande till OSI- 
och TCP/IP-modellen. 
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Figur 9. Switchens arbetsområde i referensmodellerna. 
 
Jensen et, al., (2000) beskriver att en switch har tre karakteristiska egenskaper funktionsnivå, 
fördröjning och genomströmning. Med funktionsnivå menas då vilket skikt en switch arbetar, 
skikt 2 eller skikt 3. Det som skiljer en nivå 2-switchar från brygga är att switchen konstrueras 
med en struktur för höghastighetsöverföring med integrerade kretsar, så kallade ASIC-kretsar 
(Application Specific Integrated Circuit), vilket ger bättre och snabbare genomströmning 
(Hedemalm 1998). Andra fördelar som en switch har jämfört med en brygga är att den ger 
mindre fördröjningar samt att den ger möjligheter till att upprätta virtuella LAN (VLAN). 
Switchar på skikt 2 används också inom WAN (Wide Area Network) där de hjälper till att 
bilda olika typer av nät. Exempel på nät som kan bildas är Frame Relay-nät, bygger på 
protokollet Frame Relay som har varken fel- eller flödeskontroll, eller ATM-nät, 
Asynchronous Transfer Mode (ATM) som är en teknologi för realtidsöverföring (Jensen et al. 
2000). Switchar i sådana lösningar arbetar med virtuella kretsnummer som finns i varje 
datablock. När en förbindelse upprättas skapas en virtuellkrets, alla switchar bygger därefter 
upp tabeller av de virtuella kretsarna. Switchen kan där efter koppla datablocken med hjälp av 
en enkel tabellsökning. Jensen et al. (2000) beskriver fördelen med att upprätta WAN med 
switchar som att det ger möjligheter till överföring av realtids trafik så som tal och video. 
Switchar på skikt tre kan med fördel ersätta traditionella routrar där det finns behov av högre 
genomströmning och mindre fördröjningar. Dock kan inte en nivå 3-switch ersätta en 
multiprotokollsrouter eftersom switchar vanligtvis endast stödjer en typ av protokoll för att 
upprätthålla snabbhet. 
 
Fördröjning existerar inte i en idealisk switch eftersom tanken är att så fort en bit tas emot på 
en ingångslinje så skall den skickas till rätt utgång. I praktiken är det scenario tyvärr inte 
möjligt eftersom switchen först måste ta emot paketets header och för att därefter genomsöka 
adresstabellen för att hitta rätt port att skicka ut paketet på. Den teoretiskt minsta 
fördröjningen som kan uppstå i en switch blir således tiden det tar att läsa av headern plus 
tiden det tar att genomsöka adresstabellen (Jensen et al. 2000). När det gäller överföringar av 
realtidstrafik så som tal och video spelar fördröjningarna i sig inte så stor roll om de är lika, 
däremot har variationen i fördröjningarna en större betydelse. Variationen kan göra att det vid 
överföring av tal kan förvränga ljudet vilket inte är acceptabelt vid t.ex. IP-telefoni. Det är i 
vissa fall nödvändigt att använda buffertar i switchar vilket i egentligen inte är önskvärt 
eftersom dessa skapar fördröjningar. I de fall det är tvunget är när ett datablock tillfälligt 
måste lagras, detta kan inträffa när flera datablock samtidigt skall skickas ut på samma 
utgång. I dags läget har många nya avancerad nivå 2- och 3-switchar inbyggda funktioner 
som gör att de kan implementera QoS på både skikt två, tre och fyra även fast de i själva 
verket arbetar på skikt två alternativt tre. 
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2.5.5 Brandvägg 
När flera nätverk kopplas samman utan att särskilda säkerhetsåtgärder vidtas blir 
säkerhetsnivån för det totala nätet densamma som nivån för det minst säkra nätet. Då de flesta 
sammankopplingar av nätverk handlar om sammankopplingar med Internet som är ett mycket 
osäkert nät så måste åtgärder vitas för att god säkerhet skall kunna uppbringas (Jensen et al. 
2000). Åtgärder för att uppnå detta kan vara olika lösningar som behandlar 
protokollkonverteringar, dessa kallas med ett samlingsnamn för brandväggar. En brandväggs 
huvudsakliga uppgift är att se till att ingen oönskad trafik finns på nätverket utan att 
upptäckas. Brandväggen fungerar som en bevakad ingång till det lokala nätverket, den hindrar 
otillåten data att komma in och ut (Gunnarsson 1998). För att en brandvägg skall kunna 
fungera och arbeta på det sätt som är tänkt så måste all trafik passera genom den, det får alltså 
inte förekomma några kryphål eller bakdörrar. Det är mycket viktigt att installera 
brandväggen rätt, vilket framkommer i Hedemalm (1998, s43) ”Inte ens den starkaste 
brandvägg kan skydda mot vad den inte har förberetts på”. Även om en brandvägg är ett bra 
skydd för att stoppa attacker från angripare utanför det lokala nätet påpekar Jensen et al. 2000 
att 60 procent av alla angrepp utförs av organisationens egna medarbetare inom det lokal 
nätverket. En brandvägg är ett system som består av flera maskin- och programkomponenter. 
Det finns tre olika typer av vanliga brandväggar: paketfiltrerande brandväggar, proxy-servrar 
och transparenta proxy-servrar (Gunnarsson 1998). Figur 10 visar på vilka skikt de olika 
brandväggarna arbetar, transparenta proxy-servrar har uteslutets i bilden då de arbetar på 
samma skikt som vanliga proxy-servrar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Brandväggarnas förhållande till referensmodellerna. 
 
Paketfiltrering implementeras ofta i den router som utgör gränsen mellan det lokala nätverket 
och Internet, därför kallas denna router ofta för en filterrouter. Filtret kontrollerar alla paket 
som passerar mellan nätverken och fattar utifrån paketets sändare- och mottagaradress beslut 
om paketets fortsatta väg. För att kunna kontrollera paket strömmen kan den som äger 
brandväggen upprätta en tabell för filtret som endast släpper igenom paket som i tabellen har 
godkända sändare och mottagare. Till exempel kan TCP förbindelser utifrån stoppas vilket 
gör att ingen användare utanför det lokala nätet kan ansluta sig till en dator i det lokala nätet, 
och då inte heller inte överföra data från eller till nätet. Förbindelser mellan användare kan 
dock upprättas men initiativ till förbindelsen måste då tas av användaren bakom brandväggen. 
Det är ett stort ansvar för den som äger brandväggen att konfigurera den på rätt sätt så att rätt 
saker stängs ute. Det finns enligt Jensen et al. 2000 två olika sätt att konfigurera på, på det 
första sättet väljs vad som får gå förbi brandväggen, det andra sättet talar om vad som inte får 
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passera. Gunnarsson (1998) säger att det finns ett stort problem med denna typ av brandvägg, 
vilket är att de är så svåra att konfigurera att det är svårt att undvika att några luckor lämnas. 
Finns det bara en filterrouter i mellan ett lokalt nätverk och Internet så måste alla datorer i det 
lokala nätverket ha unika IP-adresser, p.g.a. att ingen adresskonvertering sker i routern.  
 
En proxy-server är enligt Gunnarsson (1998) ett mer sofistikerat sätt att avgränsa det lokala 
nätverket från Internet, och de används ofta tillsammans med paketfilter. Till skillnad mot en 
filterrouter som alla paket går genom så fungerar en proxy-server på så sätt att alla paket går 
till den och stannar där. Det fungerar på så sätt att proxyn fungerar som klient mot den 
utomstående servern och som server mot den lokala klienten. På så sätt får ingen utomstående 
direkt kontakt med det lokala nätverket. Proxyn fungerar alltså som en ombudsman mellan 
klienten och servern (Gunnarsson 1998). En fördel med en proxy-server är att den döljer det 
lokala nätverkets struktur. En annan stor fördel är att ett nätverk som använder sig av en 
proxy-server endast behöver en unik IP-adress, d.v.s. en giltig adress på internet, eftersom det 
bara ser ut som det finns en klient vilken är proxyn. En filterbrandvägg arbetar på skikt tre 
och fyra och undersöker därmed inte innehållet i de paket som passerar till skillnad mot en 
proxy-server som arbetar på applikationsskiktet och därför ska kunna hantera samtliga typer 
av protokoll. 
 
En transparent proxy-server arbetar på som namnet antyder ett genomskinligt sätt d.v.s. 
varken nätverket utanför eller klienterna innanför märker att den är där. Dessa transparenta 
proxy-servers kan inte ha någon egen IP-adress vilket gör att alla klienter måste ha unika 
adresser. 

2.5.6 UPS 
UPS (Uninterruptible Power Supply) kan vara en början till lösning på strömproblemet. En 
UPS innehåller ett batteri som ersätter den vanliga strömmen när strömförsörjning när slutar 
att fungera. För tillfället används främst UPS på företag där ett omedelbart strömavbrott kan 
få skadliga följder. När ett strömavbrott inträffar finns det vanligtvis en programvara i 
systemet som omedelbart gör en back up på viktig information i systemet som måste spara, 
och förbereder systemet på en avstängning. En UPS har ytterligare användningsområden den 
stoppar inkommande strömspikar. För tillfället är alltså en UPS ingen långsiktig lösning för 
strömavbrott utan snarare en komponent för att skydda systemet mot skadliga avbrott. I figur 
11 visas var en UPS skulle förhålla sig till referens modellerna OSI och TCP/IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11. UPS i förhållande till referensmodellerna. 
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2.5.7 Power over Ethernet 
Power over Ethernet (PoE) är en teknik för att som namnet antyder skicka matningsström 
över nätverket. Fördelarna med PoE är många, bland annat att slippa dra fram matningsström 
till alla nätverksenheter som till exempel routrar och switchar. Andra fördelar är att en UPS 
kan strömmata hela nätverket från en punkt, det blir lättare att flytta enheter eftersom inga 
tankar på var eluttag finns behövs och det blir säkrare eftersom det inte blir några höga 
spänningsnivåer. Enheterna strömmatas alltså direkt genom nätverkskabeln. I en vanlig 
nätverkskabel (KAT5) i Ethernet nätverk finns det åtta ledare som är tvinnade till fyra par. I 
ett vanligt nätverk av typerna 10BASE-T eller 100BASE-T används inte alla ledare utan 
endast fyra, d.v.s. två par. På den officiella hemsidan för PoE beskrivs två olika sätt att 
implementera matningsströmmen i nätverkskablarna. Det första sättet är att de två paren av 
ledningar som inte används när data skickas i kabeln används för matningsströmmen. 
Förslagsvis skulle då det ena paret utgöra den positiva polen och det andra paret den negativa 
polen. Det andra sättet bygger på att matningsströmmen skickas i samma ledningspar som 
skickar data i kabeln, och då även här utgör det ena paret den positiva polen och det andra 
paret den negativa polen. Denna teknik är möjlig eftersom det är likström som skickas som 
matningsström, vilket gör att det inte ställer till oordning i signalströmmen utan endast lägger 
spänningen på en högre nivå. Tekniken anses mycket användbar eftersom den fungerar att 
implementera i ett redan existerande nätverk utan större förändringar. Figur 12 illustrerar var 
PoE arbetar i förhållande till referensmodellerna. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. PoE i förhållande till referensmodellerna.
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3 Problem 
Först i kapitlet kommer en beskrivning av problemet, därefter preciseras problemet. Vilka 
avgränsningar som har varit tvungna att göra samt ett förväntat resultat avslutar sedan 
kapitlet. 

3.1 Problembeskrivning 
Ett problem som alltid uppkommer vid lansering och införande av nya produkter är att deras 
säkerhet ifrågasätts. Detta eftersom vårt samhälle idag har som policy att allt skall vara 
”säkert”. IP-telefoni har funnits sedan 1995 men allt eftersom tekniken utvecklas kommer det 
fler och fler intressenter som finner behov av produkten. När intressenterna blir fler blir också 
användningsområdet större vilket medför ökande behov av säkerhet. Eftersom IP-telefoni 
använder datanätverk som transportmedium istället för det traditionella telefonnätet ökar även 
komplexiteten på dessa nätverk, detta ökar enligt Hedemalm (1998) behovet av bra 
säkerhetssystem. 
 
FOIs rapport (2004) om sårbarhet nämner tre saker som gör IP-telefonisystem sårbara och 
därmed också osäkra. Dessa tre är reservkraft, IT-säkerhet och problem vid nödsamtal. 
Gulliksson och Lindström (2000) tar upp en annan vinkling av säkerhet för IP-telefoni när de 
säger att ”För tillfället är VoIP bara en bra ide över nät med hög överföringskapacitet” och tar 
upp problemet med kvalitetsgarantier. Även James J. H. et al. (2004) tar upp behovet av 
stabila nätverk för att minska paketförlusten då förluster leder till försämrad ljudkvalitet. De 
tre stora områdena som rör säkerheten för IP-telefoni blir således behovet av reservkraft, IT-
säkerhet och kvalitetsgaranti. Behovet av reservkraft finns på olika nivåer till exempel måste 
telefonen i sig strömförsörjas men även ett eventuellt bredbandsmodem eller router måste 
alltid förses med ström. För att kunna upprätthålla en god IT-säkerhet krävs det att det finns 
skydd som stoppar eventuella intrång i IP-telefonisystemet, då dessa intrång t.ex. kan leda till 
avlyssningar. Betydelsen av att lägga stor vikt i vad Gulliksson och Lindström säger om att 
det är viktigt med kvalitetsgarantier får även stöd i en artikel av Ricknäs (2005) där det sägs 
att dålig kvalitet på ljudet under ett telefonsamtal inte är acceptabelt. 
 
Lösningar på dessa problem har en gemensam nämnare nämligen hårdvara. Lösningen till att 
kunna upprätthålla en konstant strömförsörjning till alla enheter ligger i att hitta produkter och 
lösningar som klarar detta. För att kunna få bra IT-säkerhet krävs det ett bra skydd för att 
stänga ute användare på andra nätverk som vill ta del av informationen på det lokala 
nätverket. Det behövs även hårdvara som klarar av att använda de protokoll som behövs för 
att kvalitetsgarantin skall kunna upprätthållas. Problemet blir således att förbereda sig på de 
olika svagheterna hos IP-telefoni genom att i förväg bygga upp ett skydd mot dem av att rätt 
hårdvara används. Lösningar på många av dessa problem finns dock redan. Det som däremot 
saknas i litteraturen och hos leverantörer är någon typ av sammanställning av lösningarna för 
att det lättare skall gå att få en bra bild över dem. Exempel på utspriddheten och skillnaderna 
på fokus kan ses av att det i rapporten från FOI (2004) fokuseras mest på strömförsörjningen 
jämfört med Goralski & Kolon (2000) som enbart behandlar kvalitets aspekten men även 
James J. H. et al. (2000) lägger fokus på kvalitén som ett stort problem. 
 
Rapporten syftar till att göra en sammanställning av vilken hårdvara som använda för att 
undvika de tre huvudproblemen, strömförsörjning, kvalitet och säkerhet, som finns med IP-
telefoni. För att kunna göra detta krävs en undersökning för att få reda på vad för hårdvara 
som är lämplig för att lösa dessa olika specifika problem. Samt göra en undersökning för att 
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se hur olika leverantörer av IP-telefoni har valt att lösa problemen och därigenom se hur 
hanteringen av dessa problem sker.  

3.2 Problemprecisering 
Utifrån resonemanget som framförs i ovanstående avsnitt formulerades följande problem: 

 
Vilken hårdvarufunktionalitet används för att upprätthålla säkerhet och 

kvalitet i ett IP-telefonisystem. 
 

3.3 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts genom att endast behandla de delar som en privatperson eller ett 
företag själva kan påverka för att uppnå högre säkerhet och bättre samtalskvalité. Ytterligare 
avgränsningar som gjorts är att endast hårdvara behandlas i rapporten, där med utestängs 
mjukvarulösningar som t.ex. antivirusprogram. 

3.4 Förväntat resultat 
Rapporten skall kunna användas som stöd för personer eller organisationer som vill undvika 
de största svagheterna med IP-telefoni. Rapporten skall kunna användas vid planering av en 
IP-telefoni implementation för att synliggöra vilka faktorer som måste tas hänsyn till.  
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4 Metod 
I metod kapitlet beskrivs tänkbara metoder för att uppfylla rapportens syfte. Kapitlet 
innehåller även en motivering för det metodval som gjorts. 

4.1 Val av metod 
Intervjuer anses vara den metod som fyller störst funktion för att få reda på vad för hårdvara 
som används av olika företag i dagens samhälle vid implementationer av IP-telefonisystem. 
Då marknaden för IP-telefonisystem kan ses som begränsad leder det till att leverantörerna är 
utspridda. Detta medför att vissa begränsningar blir ganska uppenbara, som till exempel kan 
det vara svårt att få ett högt deltagarantal samt det kan vara svårt att motivera personliga 
intervjuer då dessa medför lägre resor. Till företag som av olika anledningar är svåra att 
intervjua skulle en enkätundersökning med öppna svarsalternativ kunna vara en lösning. 
Personliga intervjuer kan till största del uteslutas eftersom leverantörerna är geografiskt 
spridda vilket medför höga resekostnader. Det som således verkar mest relevant är då att göra 
telefonintervjuer med ett begränsat antal företag. Dessa intervjuer bör vara semistrukturerade 
för att kunna styra alla intervjuer åt samma håll samtidigt som vissa diskussionsutrymmen 
måste finnas. Semistrukturerade intervjuer underlättar förutom möjligheten till att förklara 
eventuella missuppfattningar även jämförelsen av resultatet vilket i sin tur leder till ökad 
kvalitet.  

4.2 Möjliga metoder 
Då rapportens syfte är att undersöka vilken hårdvara som används för IP-telefoni krävs det att 
fråga de som installerar system av denna typ vad de använder. Förslag på metoder som skulle 
kunna användas vid en sådan undersökning är till exempel någon slags intervju eller en 
enkätundersökning. 

4.2.1 Intervjuer 
Det finns många olika typer av intervjuer och olika sätt att utföra dem på, antigen intervjuas 
en deltagare i taget eller så görs en gruppintervju, det finns för och nackdelar med båda delar. 
Fördelar med gruppintervjuer är att många åsikter fås fram på kort tid, samt att svaren som 
kommer från gruppen ofta är diskuterade och genomtänkta, nackdelar kan vara att vissa 
deltagare kommer utanför gruppen och inte får sin åsikt hörd. Enskilda intervjuer är i de flesta 
fall att föredra när det är kvalitativ fakta undersökaren vill få ut. De stora fördelarna med att 
använda sig av enskilda intervjuer är att det skapas en bättre kontakt med den parten som 
intervjuas, vilket gör att personer som kan ha svårt att prata inför grupp har lättare att uttrycka 
sina åsikter. Dessutom finns det flera typer av intervjusätt, eller rättare sagt 
struktureringsnivåer. Det finns ostrukturerade intervjuer där intervjuledaren endast har satt 
upp ämnen som denne vill diskutera med deltagaren. Denna typ av intervju ger ofta stora 
kvantiteter med information som ibland kan vara svår att hantera i form av analys och 
jämförelse. Semistrukturerade intervjuer bygger på att fasta frågor har ställts upp men att 
svaren är öppna vilket gör att deltagaren inte blir styrd utan kan svara precis vad denne tycker. 
Denna intervjutyp ger mer lättöversiktliga svar som är lättare att jämföra mellan de olika 
deltagarna. I en strukturerad intervju är frågorna bestämda redan innan och svaren är 
förutbestämda alternativ på vilka deltagaren får välja. Denna intervjutyp kan ta lång tid att 
förbereda eftersom både frågor och svar måste vara bra utformade för att ge kvalitativ 
information, däremot går intervjuerna desto fortare eftersom inga direkta diskussioner 
förekommer. Informationen från denna typ av intervju är mycket lätt att göra jämförelser på. 
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I denna undersökning finns det egentligen bara ett alternativ när det gäller att bestämma 
deltagarantalet vid eventuella intervjuer det vill säga en. Detta eftersom syftet är att ta reda på 
hur företag gör när de implementerar ett IP-telefonisystem hos en kund och det ger då inget 
att intervjua flera olika personer från samma företag då de antagligen jobbar efter samma 
principer vid implementationer. Det skulle heller inte fylla något syfte att försöka samla ihop 
flera olika leverantörer och göra en gemensam intervju, detta skulle endast krångla till 
informationssökandet och det skulle antagligen vara omöjligt att genomföra. Enskilda 
intervjuer ses därför som det enda rimliga alternativet. För att få ut så mycket som möjligt av 
en intervju av en företagsrepresentant så skulle intervjun vara ostrukturerad eller 
semistrukturerad. Detta eftersom området som skall undersökas kräver att olika svar skall 
kunna ges, det bör även finnas utrymme för diskussioner vilket är omöjligt vid strukturerade 
intervjuer.  
 
Ytterligare övervägande som skall göras är hur intervjuerna skall utspela sig, d.v.s. skall det 
vara personliga intervjuer där deltagaren och intervjuledaren möts personligt eller skall det 
vara telefonintervjuer. För- och nackdelar finns med båda tillvägagångssätten. 
Telefonintervjuer kräver mindre förberedelser eftersom inget möte måste arrangeras, de är 
även mindre tidskrävande eftersom mötet endast tar den tid telefonsamtalet tar d.v.s. inga 
eventuella resor. Nackdelen med telefonintervjuer är att de blir mindre personliga vilket kan 
leda till att de blir mindre seriösa då ingen direkt personlig kontakt förekommer.  
 
Berndtsson et, al. (2002) tar upp behovet av ett bra sätt att samla in den information som fås 
ut av intervjun. Det som rekommenderas är att intervjun spelas in med hjälp av någon typ av 
elektroniskutrustning för att inte missa något svar från den intervjuade personen. Dock 
nämner de även nackdelen med att spela in en intervju vilket är att personen som intervjuas 
kan bli spänd av att bara veta att det denne säger spelas in. Då intervjuerna skulle göras av 
endast en person vore denna teknik mycket användbar för att inte missa något av det 
deltagaren svarar.  

4.2.2 Enkäter 
Enkäter skulle kunna vara en bra metod för att nå ut till många olika företag och för att få 
mångas åsikter. Det finns stora vinster att göra med att använda enkäter framför allt tids 
vinster. Med en enkät undersökning är det lätt at jämföra svaren då alla frågor är fasta vilket 
gör att alla deltagare bör ha svarat på samma frågor. När en enkätundersökning skall göras är 
det av flera anledningar viktigt att alla frågor gås igenom noggrant innan enkäterna skickas ut 
till deltagarn. Det som först måste fastställas är att de frågor som ingår i enkäten verkligen är 
de frågor som den som skickar ut enkäten vill ha svar på. Därefter är det viktigt att hjälp fås 
av någon utomstående som kontrollerar att frågorna inte kan misstolkas, vilket är mycket 
viktigt för att deltagarna inte skall tveka utan svarar på samma saker.  
 
Eftersom IP-telefoni branschen fortfarande är ganska begränsad skulle antagligen inte en 
enkätundersökning vara till någon större nytta. Detta eftersom en enkätundersökning främst 
bygger på att det är ett högt antal deltagare som ingår i undersökningen vilket kan vara svårt 
att uppfylla då leverantörsmarknaden är ganska begränsad. En undersökning skulle kunna 
tänkas realistisk om det skulle vara så att alla leverantörer skulle ingå i undersökningen men 
problemet är att få in tillräckligt många svar för att undersökningen skulle kunnas ses som 
trovärdig. 
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4.3 Validitet och Reliabilitet 
När projektet har kommit till det stadiet att en eller flera metoder skall väljas måste enligt 
Berndtsson et al. (2002) speciell tyngd läggas på att det blir bra validitet och reliabilitet. 
Validitet är relationen mellan vad som tänkt mätas och vad som egentligen mättes och 
reliabilitet är ett mått på hur bra en metod gör det den är tänkt att göra (Berndtsson et al. 
2002). Maxwell (1996) tar i sin modell om kvalitets undersökningar upp validitet som ett eget 
steg. I detta steg skall den som gör undersökningen svara på frågor som till exempel: hur kan 
jag ha fel? eller varför skulle resultatet gå att lita på? Det viktiga när en metod skall väljas är 
således att det läggs stor vikt på att välja ”rätt” metod. Med rätt metod menas då att det är en 
metod som passar till att undersöka det aktuella området, till exempel kan det vara svårt och 
olämpligt att använda sig av ostrukturerade intervjuer, d.v.s. intervjuer utan fasta frågor och 
svara, när det är ett stort antal personer som skall ingå i undersökningen. Detta eftersom det 
dels tar lång tid och dels blir mycket svårt att rikta alla intervjuer åt samma håll, men inte 
minst att det är mycket svårt att jämföra och sammanställa materialet. Det är därför viktigt att 
den som skall göra undersökningen lägger ner resurser på att fastställa vad det är som skall fås 
ut av undersökningen och därefter går igenom vilka metoder som skulle kunna vara lämpliga. 
En ytterligare faktor som är viktig att tänka på när flera undersökningar skall göras med 
samma metod är att metoden används på samma sätt så att inte undersökningarna påverkas av 
metoden, vilket är en del av god reliabilitet. 
 
 



5 Genomförande 
 

24 

5 Genomförande 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av de val som har gjorts i samband med insamlandet 
av rapportens resultat samt en redogörelse för hur de olika metoderna har tillämpats.  

5.1 Hitta och välja respondenter 
För att hitta respondenter till undersökningen har olika tillvägagångssätt använts. Till att börja 
med användes sökmotorn Eniro för att hitta leverantörer av IP-telefoni. Sökningar gjordes i 
denna sökmotor med olika kombinationer av orden IP och telefoni. Dessvärre gav denna 
teknik dåligt med resultat, endast tre möjliga respondenter hittades. För att hitta fler möjliga 
företag att intervjua användes då istället sökmotorn Google. När sökning skulle göras i denna 
sökmotor användes orden IP, telefoni och leverantörer. Resultatet från sökningen vara en rad 
olika företag som levererar IP-telefoni. Det som efterstävades i denna undersökning vara att 
främst hitta företag som levererar IP-telefoni till företag, då det är i denna kundgrupp 
säkerhetsproblemen kan anses vara störst. Ytterligare prioritet låg i att hitta medelstora eller 
små företag, detta eftersom det i dessa typer av företag är lättare att få tag i ”rätt” personer att 
intervjua. Med rätt personer menas då personer som verkligen håller på med det aktuella 
området, IP-telefoni, och som kan i detalj beskriva vad och hur det företaget använder 
hårdvara för att upprätta säkerhet. Slutligen hittades sex olika företag som passade in som 
intervjuobjekt.  

5.2 Utformning av frågor 
Frågorna till intervjuerna utformades utifrån det fastställda problemet samt med hjälp av den 
fakta som presenterades i bakgrunden. Enligt Preece et. al. (2002) skall en intervju delas in i 
olika avsnitt för att få bättre struktur. Med tanke på detta kändes det naturligt att dela upp 
intervju frågorna i de tre olika huvudområdena för undersökningen, det vill säga 
Samtalskvalitet, Säkerhet och Strömförsörjning vilket kan ses i bilaga 1. Dessutom 
rekommenderar Avison och Shah (1997) att det skall finnas ett introduktionsavsnitt och ett 
avslutningsavsnitt, vilket även lades till. Introduktionsavsnittet är till för att släppa in 
deltagaren i intervju samt få denna att slappna av, därför var de första frågorna mer allmänna 
och rörde företaget i stort. I avsnittet ’Samtalskvalitet’ tas upp om, och vad företaget gör för 
att garantera bra kvalitet på samtalen med IP-telefoni. ’Säkerhetsavsnittet’ behandlar frågor 
om säkerhet i meningen som intrång eller avlyssning, om företaget någon gång har råkat ut 
för sådana problem och vad de gör för att förebygga dem. I det fjärde avsnittet 
’Strömförsörjning’, undersöks huruvida företaget i fråga hanterar problemet med att IP-
telefoni slutar att fungera vid strömavbrott, samt vad de rekommenderar sina kunder i sådana 
fall. 

5.3 Genomförande av intervjuer 
Av de sex företag som från början hittades föll två företag bort. Det första företaget sa att de 
inte lämnade ut uppgifter av den typen p.g.a. säkerhetsrisken för deras kunder samt att det var 
mot deras policy att ställa upp på sådana intervjuer. Dock godtog företaget att ta emot intervju 
frågorna via e-post för att då svara på de frågor som de inte tyckte innebar någon risk. Något 
svar på brevet har i skrivandets stund dock inte inkommit. Det andra företaget sa sig vara så 
överbelastade att de inte hann med att lägga ner tid på en intervju. Då återstod fyra företag, 
alla dessa i Stockholmsregionen. Eftersom alla företag som skulle intervjuas låg i Stockholm 
gjordes valet att intervjuerna skulle göras över telefon. För att inte missa något av det 
deltagarna svarade på frågorna fanns önskemål om att spela in intervjuerna, men efter 
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närmare övervägande ansågs denna möjlighet mycket tekniskt komplicerad eftersom ingen 
passande utrustning för detta ändamål hittades. 
Intervjuerna gick till på så sätt att frågorna ställdes i ett lugnt tempo var på intervjudeltagarna 
ombads svara så utförligt som möjligt. Under tiden de svarade togs så utförliga anteckningar 
som möjligt. Direkt när intervjun var över tackades deltagaren för medverkan och samtalet 
avslutades. Så fort samtalet var avslutat gicks frågorna igenom och alla svaren förtydligades 
och fylldes ut med det som inte hanns med under intervjun. Enligt Avison och Shah (1997) 
ska svaren skickas till deltagaren för att i lugn och ro ska kunna gå igenom svaren, därför 
skickades intervjufrågorna och svaren enligt överenskommelse till den deltagaren som 
medverkat i intervjun med e-post. Deltagaren ombads därpå läsa igenom intervjun för att 
godkänna att svaren var riktiga samt gärna komplettera om det var något ytterligare som 
skulle tilläggas. Samtliga av de fyra deltagarna svarade på brevet, och tre av dem hade då fyllt 
på intervjuerna med förtydningar samt ytterliggare information.   

5.4 Sammanställning av intervjusvar 
Nedan följer en sammanställning utav de fyra intervjuer som utförts. Sammanställningen är 
uppdelad i likadana avsnitt som intervjuerna för att få en bra överblick av resultatet 

5.4.1 Introduktionsfrågor 
Det första som kan konstateras när intervjusvaren gås igenom är, att som det tidigare sagts i 
rapporten, är detta en bransch som inte har kommit så långt i utvecklingen. Detta styrks av att 
tre av de fyra företagen som har intervjuats har varit i branschen mindre än två år, det företag 
som har hållet på med IP-telefoni längst har gjort det i ca 4 år. Alla företag i intervjun har 
ungefär samma målgrupp, det vill säga att de satsar främst på kunder som är mindre företag. 
Kundgruppen kan ses som lite bredare för två av företagen, då ett av dem nämner att de även 
levererar till privatpersoner och det andra företaget säger att deras lösningar egentligen kan 
passa vilken kundgrupp som helst. Inget av företagen har några speciella krav på vad för 
anslutningar kunden skall använda, de säger sig acceptera allt från ISDN till fasta 
uppkopplingar. På den femte frågan om vilken typ av protokollstandard som används av 
företaget svarar alla att de använder sig av SIP, två av företagen säger sig även använda 
H.323. Anledningen till att kombinationer av protokollen används är för att uppnå bättre 
funktionalitet. Dessutom svarade ett av företagen att de använde sig av statisk routing och 
MPLS. 

5.4.2 Frågor om samtalskvalitet 
På frågan om företagen har några garantier för samtalskvalitet var det bara ett företag som 
direkt svarade nej, ett svarade ja och två svarade det beror på. När dessa två företag svarade 
det beror på menade de att det berodde på om kunden gick med på att göra alla ändringar de 
som leverantörer ansåg nödvändiga, dessa ändringar var då för att få ett bättre fungerande 
nätverk. Ett av företagen gav ändå inga ”direkta garantier” men ansåg att om kunderna gjorde 
de rekommenderade ändringarna så skulle samtalskvalitén bli mycket bra. Företaget som 
direkt svarade ja på att de gav garantier på kvaliteten sa att de kunde uppnå så bra kvalitet för 
att samtalen skickades okomprimerade över data nätet vilket gjorde att kvaliteten behölls. De 
tillfrågade företagen är helt eniga på frågan vad för hårdvara som skall användas för att uppnå 
bra samtalskvalitet där tre av fyra företag svar att switchar och routrar som klarar 
trafikprioritering är det självklara. Det fjärde företaget har svårt att svara på denna fråga då de 
inte går innanför företagets växel, men nämner att de använder hårdvara från Dataflex som 
skall ge bra kvalitet. På fråga sju om företagen byter ut all gammal hårdvara när de installerar 
ett nytt system svarade tre av de fyra att det berodde på hur det såg ut och vad kunden hade 
för önskemål. Det fjärde företaget påpekade än en gång att de inte går innanför kundens växel 
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utan levererar endast en router som kopplas till växeln. Två av företagen säger att de gör en 
kvalitetssäkring av kundens nätverk för att se om det är dugligt. Det är sedan utifrån denna 
undersökning som kunden rekommenderas att göra de förändringar som eventuellt krävs för 
att få ett bättre nätverk. Alla företagen svarade ja på frågan om de implementerade Quality of 
Service. Ett företag sa att det var ett krav, att det fanns implementerat i datanätet, och att de 
använde sig av 2-ställig QoS, d.v.s. köer, vilket gör att samtal alltid har företräde framför data 
trafik. De två företagen som gör en kvalitetssäkring på kundens nätverk har som krav att 
trafikprioritering genom QoS skall implementeras genom hela nätverket. De kunder som av 
olika anledningar inte går med på fullständig trafikprioritering garanteras ingen bra kvalitet på 
samtalen, ett av företagen nämner även att kunderna då får räkna med att samtal kan brytas. 
Dessa två företag säger även att de gärna hjälper kunderna med att få ett bättre nätverk men 
att kunderna även kan ha andra leverantörer för datanätet. 

5.4.3 Frågor om säkerhet 
När det gäller säkerheten svara alla företag enigt att de aldrig har råkat ut för några säkerhets 
problem i form av intrång, avlyssningar eller andra typer av olagligheter. Ett av företagen 
säger att eftersom all trafik går genom deras egna datanät så har de full kontroll på säkerheten. 
På frågan vad för hårdvara företagen använde sig av för att garantera säkerhet svarade det 
första företaget att eftersom deras lösning började först efter företagets växel behövdes ingen 
hårdvara för intern säkerhet. Det skulle gå utanför deras område då de ser sig mer som 
operatörer, och externt går det bara i deras eget nät där de anser sig ha full kontroll på 
säkerheten. Företag nummer två sa att de rådde kunderna till att ha lokala brandväggar samt 
att de själva använde sig av Linux-baserade brandväggar. Vid önskemål kunde de även 
leverera speciella IP-telefoner med inbygg kryptering. Företag nummer tre säger att de oftast 
arbetar med kunder som har befintliga säkerhetssystem med brandväggar med mera, men att 
de vid önskemål från kunden kan leverera hela säkerhetslösningar. För intern säkerhet 
använder de sig av telefoner som krypterar samtalen. Det fjärde företaget säger att de 
naturligtvis använder sig av vanliga skydd så som brandväggar, men då de arbetar med Cisco-
lösningar innebär det helhetslösningar för nätverk. Med dessa lösningar menas att det inte 
skall finnas någon svag länk någonstans i nätverket och att alla enheter skall ha en hög 
basfunktionalitet. De säger även att virusskydd är en viktig del i säkerhetstänkandet och att 
det skall finnas på både klienter, servrar och i nätverket i sig. Till sist nämner även detta 
företag att de levererar telefoner där val kan göras om samtalen skall krypteras. 

5.4.4 Strömförsörjning frågor 
Det var bara ett av de fyra företagen som dagsläget inte hade några direkta metoder för att 
hantera strömavbrott. De tre övriga företagen svarar enigt att det beror på vad kunden vill 
satsa på. Alla tre säger att de vi önskemål från kunden kan installera UPS drift av kundens 
nätverksenheter och där med att installera lösningar som strömförsörjer alla switchar och 
routrar i nätverket, och genom dessa sedan också försörja telefonerna med ström. Företagen 
säger även att deras egna system har drift UPS vilket gör att det alltid kommer att fungera för 
kunden att anslut sig till det. På frågan hur lång tid deras strömförsörjningsmetoder klarar att 
vara i drift efter ett strömavbrott svara alla att det beror på vad kunden vill satsa på för 
hårdvara. Ett företag säger att de har batteristandarder mellan fyra och åtta timmar men 
nämner även att det till exempel finns lösningar med dieselkraftverk som inte har några 
direkta tidsbegränsningar. Företaget som inte har några metoder för strömavbrott nämner även 
de en eventuell lösning med någon typ av UPS för kundens nätverk där också den utgående 
routern kan kopplas på. När det gällde rekommendationer från företagen till sina kunder 
angående strömavbrott sa två av fyra att de rekommenderade kunderna att installera 
helhetslösningar där hela nätverket och där med också telefonerna kunde matas av en 
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alternativ strömkälla. Ett av företagen svarade att de rådde sina kunder att använda sina 
mobiltelefoner under tiden att strömavbrottet pågick. Det sista företaget sa att de inte gav 
några rekommendationer men nämner en UPS lösning som förslag. 

5.4.5 Avslutnings frågor 
Endast ett av de intervjuade företagen hade något ytterligare att tillägga i denna del av 
intervjun. Det var att kunderna kunde välja att installera hårdvara som t.ex. gjorde att trafiken 
mellan två av deras kontor krypterades för att försvåra avlyssning av deras samtal. Det 
påpekades att detta var ett ganska ovanligt val att göra och att det främst var företag inom 
säkerhetsbranschen som valde till sådan hårdvara. 
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6 Analys av intervjuer 
I detta kapitel presenteras analysen av resultatet som framkommit i rapporten, där resultatet 
grundas dels på den bakgrundsfakta om olika hårdvara som ges i bakgrunden och dels på 
svaren som fåtts in av intervjuerna. Analysen delas in i samma styckindelning som 
samanställningen av intervjusvaren för att skapa bättre tydlighet, dock stryks styckena 
inledning och avslutning för att införas där svaren passar. 
 

6.1 Samtalskvalitet 
För att kunna upprätthålla bra samtalskvalitet på samtal med IP-telefoni krävs det att hela det 
nätverket som IP-telefoni systemet implementeras på gås igenom för att försäkra att det inte 
finns några svaga komponenter som kan leda till att överföringshastigheten sänks. Då 
överföringshastigheten enligt Gulliksson och Lindström (2000) är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att få ett IP-telefonisystem att hålla bra kvalitet. Företagen har lite olika 
sätt att hantera kvalitetsaspekt. Det första företaget ser sig mer som operatörer då deras 
lösning bygger på att en router kopplas till den befintliga telefonväxeln för att sedan skicka ut 
telefonsamtalen på företagets datanätverk istället för på det vanliga telefonnätet. Detta gör att 
företagets lösning bygger på att det befintliga telefonnätet används hos kunden vilket gör att 
det inte kan räknas som någon renodlad IP-telefoni eftersom den inte använder datanätet. 
Lösningen gör att det datanät som finns hos kunden inte berörs av att ett IP-telefoni system 
implementeras. Företaget ser det även som att kundens datanät ligger utanför deras 
arbetsområde. Samtalskvalitet garanteras dock av detta företag, detta igenom att kvaliteten 
inte försämras internt eftersom det ”gamla” telefonnätet används, och externt granteras det 
genom att samtalen går på deras datanät som de anser helt säkert. En ytterligare faktor för att 
upprätthålla kvalitet anser företaget är att samtalen skickas okomprimerade från och till kund. 
Detta görs med hjälp av PCM (G.711 ) vilket skapar en dataström på 64 Kbps vilket är precis 
samma överföringshastighet som används i det vanliga telefonnätet (Goralski & Kolon 2000). 
Företaget svarar att det är ett krav att QoS är implementerat i datanätet, vilket låter konstigt 
eftersom deras lösning inte berör kundens datanät. Antagligen menar företaget att det måste 
finnas vid sammankopplingen av datanätet och telefonnätet, alltså där de placerar den router 
de levererar. De säger att de där använder 2-ställig QoS d.v.s. köer, vilket alltid ger företräde 
till telefontrafiken gentemot datatrafiken. Detta stämmer helt överens med 
rekommendationerna från Post & Telestyrelsen (2005) vilka säger att alla leverantörer ska ha 
implementerat QoS på sina egna nätverk.  
 
Företag nummer två ger inga garantier för att samtalskvaliteten ska vara bra, detta på grund av 
att de säger att det är omöjligt att kontrollera alla delar av Internet. De byter inte 
nödvändigtvis ut någon hårdvara hos kunden om denne inte vill, men säger sig använda 
trafikprioriterande routrar i sina installationer för att ge bättre samtalskvalitet. Företag 
nummer två använder alltså ingen speciell hårdvara för att upprätthålla samtalskvaliteten dock 
säger de sig implementera QoS för att prioritera telefontrafiken. Resultatet blir således att 
företaget ignorerar problemen med kvalitet om det inte är så att kunden tar upp aspekten och 
är villig att betala får att få bättre kvalitet. 
 
Det tredje företaget har som krav att få göra en kvalitetssäkring av kundens befintliga nätverk 
i vilken de kontrollerar nätet och gör en åtgärdslista. För att garantera bra samtalskvalitet 
kräver företaget sedan att kunden vidtar de åtgärder som framkommit av kontrollen. Gör 
kunden inte de förändringar som ansetts nödvändiga får denne enligt företaget räkna med 
dålig kvalitet och till och med att samtalen kan brytas. Företaget säger sig använda 
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trafikprioriterande switchar och routrar för att upprätthålla kvaliteten på telefonsamtalen, detta 
är en nödvändighet för att kravet på att QoS ska vara fullständigt implementerat i alla delar av 
nätverket ska kunna uppfyllas. Stora krav ställs på hårdvaran som används då 
implementationen av QoS sker på lager fyra. Inte heller företag nummer tre hanterar 
kvalitetsproblemen om inte kunden önskar detta, dock har företaget bra tekniker för 
hanteringen om önskemål inkommer. 
 
Företag nummer fyra säger att nyckeln till bra samtalskvalitet ligger i att ha ett bra fungerande 
nätverk vilket ligger helt i fas med vad Gulliksson och Lindström (2000) säger om att IP-
telefoni endast är tänkbart på nät med hög överföringshastighet. Den hårdvarufunktionalitet 
som de anser vara nödvändig för att samtalskvaliteten ska vara bra, är trafikprioriterande 
switchar och routrar. De ger inga garantier för kvaliteten men gör en analys av kundens 
nätverk för att kontrollera hur det fungerar. Analysen innefattar förutom kontroll av de 
befintliga nätverksenheterna även en mätning av QoS parametrarna jitter, delay och packet 
loss som enligt Goralski och Kolon (2000) är ett led i att uppnå QoS. Efter analysen 
rekommenderas kunden att göra de eventuella förändringar som framkommit i analysen för att 
få ett stabilare nätverk. Ett krav från företaget är att kundens nätverk klarar trafikprioritering i 
alla delar, om det inte gör det erbjuds kunden hjälp att ordna detta, alternativ så fixar kunden 
det på egen hand. Det fjärde företaget hanterar således inte heller problemen med kvalitet om 
inte kunden kräver detta, men i sådana fall det krävs, har de bra rutiner för att uppnå bra 
kvalitet. 

6.2 Säkerhet 
Företag nummer ett använder ingen hårdvara för att garantera säkerhet mot intrång eller 
avlyssningar. Anledningen är att deras lösning för IP-telefoni bara går från kundens 
telefonväxel direkt ut på företagets egna datanät vilket gör att publika Internet inte används, 
detta gör att en stor källa till säkerhetsrisker undviks (Khasnabish B. 2003). I det egna 
datanätet garanterar företaget fullständig säkerhet. Detta gör att den hårdvara som används för 
att skapa säkerhet mot intrång, virus och avlyssningar finns hos företaget då det endast är 
deras eget nät som ska säkras. Genom att företaget använder de befintliga telefonledningarna 
hos kunden slipper de fundera över intern säkerhet som FOI (2004) tar upp som ett stort 
problem när dataledningarna används. Denna fördel kan dock vändas till en nackdel då 
lösningen gör att en av de största fördelarna med IP-telefoni missas, nämligen fördelen med 
att endast ett nätverk behövs hos kunden, datanätverket. För att upprätthålla säkerheten säger 
företag nummer två att de främst använder brandväggar. Brandväggar finns både lokalt och 
hos företaget självt. För att skapa ytterliggare säkerhet internt hos kunden kan företaget 
leverera telefoner som krypterar samtalen för att försvåra avlyssningar. Det tredje företaget 
säger sig främst använda telefoner som krypterar samtalen för att skapa bättre säkerhet 
eftersom de oftast jobbar med kunder som redan har installerade datanätverk där skydden mot 
intrång och virus redan finns. Finns önskan från kunden installerar de även brandväggar för 
externt skydd. Fjärde företaget använder vanliga skydd som brandväggar för att skapa 
säkerhet men satsar även på helhetslösningar där tanken är att alla nätverksenheter ska ha en 
hög basfunktionalitet så att det inte finns någon svag länk. Ett heltäckande virusskydd anses 
även väldigt viktigt, dock ligger detta utanför rapportens avgränsningar. Internt använder 
företaget telefoner vilka kan väljas kryptera alla samtal. Dessutom säger företaget att de kan 
installera hårdvara som kan kryptera samtalen mellan olika kontor för kunder som är i behov 
av detta. De tre sista företagen använder ungefär samma metoder för att undvika problemen 
med säkerhet, vilka är att installera brandväggar och krypterande telefoner hos kunden. Dock 
är det inget som de gör om det inte inkommer ett önskemål från kunden om att detta skall 
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göras med andra ord är det inget företag som normalt sett installerar några funktioner för att 
öka säkerheten. 

6.3 Strömförsörjning 
Hårdvara för att upprätthålla en säker strömförsörjning användes inte av företag nummer ett, i 
alla fall inte hos kunden. De nämner dock att det krävs att kunden sätter in en UPS för sitt nät 
och för sin växel för att det ska fungera vid eventuella strömavbrott. Gör de det så skulle 
lösningen vara att även koppla på den utgående routern på UPS-systemet vilket skulle göra att 
systemet skulle kunna användas vid strömavbrott. Företag nummer två säger sig använda en 
central UPS för att alltid försäkra att deras nät är i gång. Lokalt hos kunden används ingen 
hårdvara för strömförsörjning om inte kunden önskar detta, då kan lösningar som 
strömförsörjer alla switchar och därmed också telefonerna installeras. Det tredje företaget 
installerar inte heller de någon hårdvara för att upprätthålla strömförsörjningen, om inte 
kunden har önskemål om detta. Kommer det önskemål så kan lösningar med UPS och PoE 
installeras i kundens nätverkssystem. Inte heller det fjärde företaget har som grund att 
installera hårdvara för att skydda IP-telefonisystemen hos kunderna mot eventuella 
strömavbrott. Önskar kunden skydd mot detta kan företaget installera lösningar som klarar att 
strömmata hela nätverket. Företaget säger att till att börja med måste kunden välja vad för 
alternativ strömkälla som ska användas, d.v.s. ska det vara en batteri UPS eller kanske ett 
dieselkraftverk. Därefter nämner företaget två möjliga lösningar, där den första och 
rekommenderade lösningen är att installera PoE d.v.s. strömmatade switchar. Lösning 
nummer två är att skaffa en separat strömmatningspanel som kopplas in mellan switch och 
telefon, d.v.s. en patchkabel dras till en strömmatningspanel som lägger på ström och 
datanätverket som telefonerna sitter på ansluts till strömmatningspanelen istället för till 
switchen. Sammanfattningsvis ses att samtliga företag har förslag på hur kunden skulle kunna 
lösa strömförsörjningsproblemen, dock är det inget företag som levererar någon IP-
telefonilösning som klara problemen om inte kunden ber om det och betalar för det. Undantag 
för företag nummer ett som inte kan leverera någon lösning då de tycker att det ligger utanför 
deras område då de mer ser sig som operatörer. 
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7 Resultat och slutsats 
Nedan presenteras det resultat som framkommit till rapportens givna problem genom att det 
materialet som samlats in jämförts med analysen som sammanställts av de svar som fåtts på 
de intervjuer som genomförts. Tills sist kommer en slutsats om vad som framkommit tills i 
rapporten. 

7.1 Vad används för att upprätthålla samtalskvalitet  
På frågan om vilken hårdvarufunktionalitet som används för att upprätthålla kvalitet i ett IP-
telefonisystem vore det kortaste, enklaste och självklaraste svaret trafikprioriterande 
nätverksenheter. Med trafikprioriterande enheter menas switchar, routrar och brandväggar.  
Ett mer utvecklande svar är att hela nätverket som i vilket ett IP-telefoni system ska 
implementeras måste gås igenom för att hitta eventuella svaga punkter som kan leda till 
försämrad kvalitet. Med svaga punkter avses då sådana kopplingar i nätverket, som på något 
sätt inte klara de krav som ställs. Kraven kan vara att enheterna arbetar för långsamt, inte 
klarar trafikprioritering eller på något annat sätt är föråldrade för att klara kraven. Detta 
bekräftas av det Gulliksson och Lindström (2000) skriver att IP-telefoni endast är tänkbart på 
nätverk med hög överföringshastighet. Dessutom nämner de nästa stora avgörande faktor 
nämligen att det ska finns en uppkoppling med garanterad kvalitet, d.v.s. Quality of Service. 
För att kunna skapa hög överföringshastighet krävs det moderna nätverksenheter som arbetar 
med hög hastighet. Ytterliggare krävs det nätverksenheter som klarar att implementera QoS, 
vilket är nyckel till garanterad kvalitet vid överföring på datanätverket. Detta stärks även av 
de företag som intervjuats då alla säger att QoS är ett krav för att kunna skapa kvalitativa 
överföringar av IP-telefoni. Vad som framkommer av intervjuerna är dock att inget utav 
företagen implementerar QoS i sina kunders nätverk, om inte kunden själv önskar det. 
 
 För att återkomma till frågan vilken hårdvarufunktionalitet som används för att skapa kvalitet 
är ju egentligen svaret, det beror på, det enda rätta. Detta eftersom det beror vad för funktion 
som önskas på ett specifikt ställe, om det är snabbhet eller kvalitet som önskas. Samtidigt som 
det beror på vilket skikt leverantören vill implementera QoS då detta kan göras på ett flertal 
olika lager beroende på vilken funktionalitet som önskas (Jensen et al. 2000). Detta gör att 
valet av var leverantören och kunden kommer överens om att implementera QoS direkt 
avspeglar sig på valet av hårdvara. Till att börja med kan direkt hårdvara så som repeatrar och 
bryggor uteslutas om någon sorts kvalitet ska kunna garanteras på nätverket, detta eftersom 
sådana nätverksenheter inte har några inbyggda funktioner för att prioritera trafik vilket kan 
leda till trafikförstoppningar. Därefter står valet till på vilket skikt trafikprioriteringar skall 
göras, med i tanken i denna diskussion skall finnas att förhållandet ungefär lyder, att ju högre 
upp i OSI-modellens skiktstruktur QoS implementeras ju mer kostar hårdvaran. Viktigt är 
även att tänka på att trafikprioriteringen skall ske genom alla nätverksenheter då även 
eventuella brandväggar och proxy-servrar, som då måste vara inställda på att prioritera 
telefontrafiken framför datatrafiken. I vissa fall kanske det räcker att använda switchar, som 
arbetar på nivå två, då dessa är mycket snabba vilket kan vara det enda viktiga i vissa punkter 
i nätverket som inte har så stor belastning. Deras snabbhet minskar då risken för eventuella 
fördröjningar dock har de dåliga kontrollfunktioner, som gör att de kan försämra överföringen 
genom att de t.ex. skickar datapaketen en mindre effektiv väg än vad en nivå tre switch eller 
en router skulle gjort. Hedemalm (1998) säger att ju högre upp i OSI-modellens skiktsystem 
en nätverksenhet arbetar ju bättre kontrollmöjligheter ges. Detta ska ju självklart ligga i 
tanken när nätverket byggs upp eller kontrolleras så att centrala kopplingspunkter utgörs av 
enheter som har funktioner som ger stora möjligheter till kontrollfunktioner.  
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Sammanfattningen av vad för hårdvara som skall användas för bra kvalitet blir då att hela 
nätverket ska ha en bra struktur där varje punkt utgörs av den hårdvara som passar bäst just 
där. Att trafikprioriteringen helst görs hela vägen genom OSI-modellen, från lägre nivåer där 
nivå 2-switchar arbetar till applikationsskiktet som behandlas av en eventuell brandvägg. I 
figur 13 ses en sammanfattande bild av vad för funktioner och hårdvara som behövs för att 
kunna säkra kvaliteten i ett IP-telefonisystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Sammanfattning av funktioner och hårdvara för kvalitet. 

7.2 Vilken hårdvara används för att upprätta säkerhet 
Alla intervjuade företag svarade enigt med de åsikter som tagits från litteratur på frågan vad 
för hårdvara som används för att skapa säkerhet för ett IP-telefonisystem. Det givna svaret 
blir således att samma skydd som används för det övriga datasystemet även används för IP-
telefonin, vilket är ganska logiskt då det är en av grundtankarna med IP-telefoni att det skall 
använda datanätet som transpormedium. Brandväggar blir då det givna hårdvaruskyddet för 
intrång, avlyssningar och andra attacker, som kan drabba ett nätverk. Gunnarsson (1998) tar 
upp att det finns olika typer av brandväggar, filtrerande brandväggar och proxybaserade 
brandväggar. Likadant som med övriga nätverksenheter är det behovet som styr vad för typ 
som skall användas, t.ex. så ska den mest avancerade brandväggen användas direkt ut mot 
omvärlden eftersom det är där risken för intrång är som störst. Det är även viktigt att ha en 
avancerad brandvägg ut från företaget eftersom det är i den punkten eventuell kryptering skall 
ske. En annan viktig sak som kan ligga på brandväggens ansvar är att logiskt separera data- 
och telefonnätet. Det kan enligt FOI 2004 göras genom att skapa VPN och VLAN, som är 
avancerade sätt att skapa en hög säkerhetsnivå.  
 
För att skapa bättre säkerhet internt går det självklart t.ex. att installera brandväggar mellan 
olika avdelningar men detta ökar ju komplexiteten på nätverket och leder till ökat underhåll. 
Den teknik som används främst av de företag som ingått i undersökningen är att använda 
telefoner som krypterar alla samtal. Vilket kan ses som en stor fördel då detta försvårar 
eventuella avlyssningar internt. 
 
Resultatet blir sammanfattningsvis att för att skapa säkerhet mot de vanligaste 
säkerhetsproblemen lokalt används främst en avancerad brandvägg som stoppar alla externa 
hot. Brandväggen kan även användas internt men främst externt för att logiskt skilja data och 
telefontrafiken åt. Internt används främst krypterande telefoner. 

7.3 Hur löses strömförsörjningen med hårdvara 
För att kunna få ett IP-telefoni system som alltid går att använda krävs det att det finns något 
som gör att strömförsörjningen är konstant. Det vanligaste hjälpmedlet inom databranschen 
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för alternativ strömförsörjning är en UPS, vilket vanligast utgörs av en batteristation som vid 
strömavbrott direkt börjar leverera ström. En UPS av denna typ har stora begränsningar av att 
den endast kan leverera en viss mängd ström under en begränsad tid. Standarderna för en 
batteri UPS ligger mellan 4 och 8 timmar, dock är det så att de flesta företagen tycker att det 
är tillräckligt med denna typ av UPS. Detta eftersom strömavbrotten vanligtvis inte varar så 
länge och att de då ger systemet tillräckligt med tid för att spara viktiga saker och avsluta sig 
på ett riktigt sätt. Alternativ till att använda en batteri UPS kan vara att installera t.ex. ett 
dieselkraftverk som levererar ström så länge som det finns bränsle till det, vilket skulle kunna 
vara hur länge som helst. Men även om en lösning med ett elkraftverk skulle installeras måste 
det fortfarande finnas en batteri UPS som förser systemet med ström tills det att verket har 
startat och kan leverera en stabil spänning. När problemet med en alternativ strömkälla är löst 
krävs det även att alla nätverksenheter blir försörjda med ström. Detta kan lösas på lite olika 
sätt. Det fösta och enligt de företag som intervjuats det absolut vanligaste sättet är att tekniken 
Power over Ethernet används. Tekniken förser alla nätverksenheter med ström genom samma 
kabel som datan skickas på, varpå alla IP-telefoner förses av den switch som de är kopplade 
till. Ett av företagen nämner en alternativ metod som består av speciella 
strömmatningspaneler till vilken alla telefoner ansluts för att bli strömmatade. 
 
Resultatet blir då att för att få ett nätverk som är helt säkert mot strömavbrott krävs en 
alternativ strömkälla samt en speciell teknik för att strömmata alla beroende enheter ute i 
nätverket så som switchar och telefoner. Glömmas får då inte att den alternativa strömkällan 
även måste förse alla central nätverksenheter för att kommunikation med omvärlden ska 
kunna ske. 

7.4 Slutsats 
För att få ett säkert IP-telefonisystem krävs det att en hel del resurser satsas, både genom tid 
och pengar. Detta eftersom hela nätverket behöver gås igenom för att hitta eventuella svaga 
länkar som kan utgöra hot i olika meningar. Många nätverksenheter så som strömmatande och 
trafikprioriterande switchar och routrar behöver antagligen köpas in men även någon typ av 
sekundär strömkälla. Sammanfattningsvis krävs det stor eftertanke och bra planering för att få 
ett IP-telefonisystem att fungera på ett likvärdigt sätt som det vanliga analoga telefonnätet. 
 
Ett resultat som delvis ligger utanför rapportens riktiga problemformulering men som 
framkommit av undersökningen och måste nämnas är hur lite företagen verkligen behandlar 
de stora problem som fastställts i rapporten. Det enda som egentligen behandlas är igenom att 
ett företag som alltid garanterar bra kvalitet. De övriga problemen sägs kunna lösas av alla 
företag men ingen gör det om inte kunden så önskar och betalar för det. Dessa problem är 
saker som vi i dagens läge med det telefonnät vi har nu anser som givna och inte är något vi 
vill betala extra för att undvika. Detta resonemang kan gör att en av det största fördelarna med 
IP-telefoni faller, nämligen kostnadsbesparingar. Eftersom kostnaden för att köpa in alla de 
olika komponenter som behövs för att kunna skapa ett säkert och kvalitativt nät gör att IP-
telefoni blir höga gör att det endast för vissa skulle kunna bli en ekonomisklösning. Dock kan 
det själv klart bli en ekonomisk lösning för många om kunden i fråga kan acceptera dålig 
kvalitet, brutna samtal, större risk för avlyssning, virus attacker som kan slå ut telefonen eller 
och att det inte går att ringar när det är strömavbrott. 
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8 Diskussion 
Kapitlet innehåller en kritisering av det arbete som har genomgåtts för rapportens resultat. 
Därefter kommer en diskussion av resultatet och till sist ges även förslag till fortsatta arbeten 
inom det aktuella området. 

8.1 Kritiskgranskning av arbete 
Vad som kan ses i efterhand är att arbetet efter det att problemet blev bra specificerat har haft 
en och samma inriktning. Dock tog det onödigt lång tid innan en riktigt och trovärdig 
problemställning definierats. Hade det lagts ner mer tid i början för att verkligen framställa en 
bra problemställning hade tid istället sparats på att sök efter material som i ett senare skede 
inte kom till användning. Det var ganska svårt att får tag i litteratur som specifikt rörde IP-
telefoni. Den litteratur som hittades var tvungen att beställas från andra bibliotek i andra 
städer. Ytterligare litteratur hittades på Internet men var i form av E-böcker vilka inte kunde 
tillgås på biblioteket i Skövde då de inte hade dessa rättigheter. 
 
En erfarenhet som har dragits av arbetet är att inte tro att det är lätt att hitta företag som vill 
vara med i en undersökning, samtidigt som det inte är lätt att hitta företag som är lämpliga att 
delta i den. Från början var ambitionen att hitta företag inom ett ganska begränsat geografiskt 
område för att kunna möjliggöra personliga intervjuer. Efter närmare efterforskningar fram 
kom att endast två företag då skulle kunna vara lämpliga som intervjudeltagare, båda dessa 
belägna i Skövde. Men för att ha någonstans att börja så tog kontakt med dessa företag för att 
om möjligt planera in intervjuer med dessa. Till svar ficks då att det första företaget hade som 
policy att inte delta i denna typen av undersökningar och att det inte var etiskt och 
säkerhetsmässigt riktigt att lämna ut uppgifter av den typen då deras befintliga kunder kunde 
ta skada av det. Företag nummer två var tvärtom mycket positiva till att delta i 
undersökningen och ville gärna träffas för en intervju. Dock framkom det efter en mer 
detaljerad beskrivning av vad intervjun skulle innehålla för frågor att tackade företaget nej till 
en intervju då de ansåg sig ha för dålig kompetens inom området. De var däremot trevliga och 
hänvisade till deras andra kontor i Stockholm som de ansåg hade bättre kunskaper inom detta 
område. I detta skede uteslöts tanken på att göra personliga intervjuer eftersom detta ansågs 
kosta för mycket och ta onödigt lång tid. Efter ytterligare sökningar efter företag som skulle 
kunna tänkas delta i undersökningen hittades ytterligare fyra, vilket då tillsammans med det 
redan hittade företaget skulle bli fem. Detta sågs som en lagom mängd att intervjua. Dock föll 
ytterliggare ett av dessa företag bort eftersom de inte ansåg sig ha tillräckliga resurser för att 
avsätta någon för att delta i en intervju. De intervjuer som genomfördes gick riktigt bra. Tre 
av företagen intresserade sig för vad arbetet gick ut på och höll med om att det som tas upp 
som problem i rapporten också är problem i verkligheten. Vilket kändes skönt som en 
bekräftelse på att rapporten verkligen hade ett meningsfullt syfte. Alla deltagare var även 
hjälpsamma med att kontrollera att de svar som noterats verkligen överensstämde med vad de 
hade sagt. Två av deltagarna var dessutom mycket intresserade att ta del av arbetet när det var 
färdigt. Då det drog ut på tiden innan respondenter hittades och kunde kontaktas gjorde detta 
att tiden blev knapp för att sammanställa de övriga delarna av rapporten.  
 
Det som jag ansåg vara svårast med arbetet kring rapporten var att sammanställa resultatet, 
anledningen till detta tros vara att jag hade svårt att hitta ett bra sätt att starta på. För när väl 
den första delen av resultatet var framställt flöt det snabbt på med fortsättningen. Detta kan 
ses som en genomgående trend då det var likadant med intervjuerna, även om det tog lång tid 
innan den första gjordes så när den väl var gjord flöt de övriga på riktigt bra. 
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8.2 Diskussion av resultatet  
Resultatet av denna studie ska ses som trovärdiga då det har grundats utifrån de intervjuer 
som genomförts under arbetets gång. Detta eftersom intervjuerna i sig måste ses som mycket 
trovärdiga och kvalitativa eftersom de framställts och genomförts på ett trovärdigt sätt. 
Genom att intervjufrågorna konstruerats direkt i anknytning till rapportens syfte och problem 
och att de har delats upp enligt en meningsfull ordning. Ytterliggare faktorer som är till fördel 
för trovärdigheten är att det gjordes direkta intervjuer med företagen vilket gjorde att frågor 
som var tveksamma för vissa av deltagarna direkt kunde förklaras. Positivt var även att det 
under intervjuerna fanns chans för utveckling av vissa deltagares svar samt att följdfrågor 
kunde ställas för ökad förståelse. Det som skulle kunna ses som negativt för resultatet är att 
det endast grundas på fyra intervjuer. Faktum är dock att dessa fyra deltagare gav väldigt 
liknande svar vilket motsäger att ett utökat antal deltagare hade gett ett bättre resultat. Ett 
alternativ för att hitta respondenter skulle kunna ha varit att tittat på en större grupp tänkbara 
företag det vill säga inte begränsat det till mindre företag utan även försökt att intervjua större 
företag så som Comhem eller Bredbandsbolaget. Detta hade kunnat öppna vägarna för att få 
ett bredare resultat då dessa företag främst siktar på privatpersoner. Det hade samtidigt 
försvårat en analys av materialet då det hade gjort att företagens förutsättningar hade skiftat. 

8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Av det resultat som presenterats angående att företagen i dagsläget inte gör något åt de 
problem som finns med IP-telefoni om de inte får betalt för det vore det intressant att fortsätta 
på temat och undersöka om kunderna vet om problemen.  
 
Självklart är IP-telefoni en mycket intressant teknik som är på frammarsch, tanken med att 
presentera det resultat som framkommit av undersökningen är självklart inte att trycka ner 
tekniken. Därför kunde det vara intressant att vidare undersöka vad som skulle kunna göras 
för att tekniken ska bli säkrare att använda samtidigt som det vore intressant att titta på vilka 
tekniker som är mest lönsamma.  
 
Ytterligare en intressant fråga som uppkom vid en av intervjuerna är om det verkligen är 
möjligt att garantera säkerhet och kvalitet över Internet då det inte går att bestämma vilken 
väg trafiken ska gå. Vilket leder till att för att kunna garantera kvalitet måste varje punkt som 
är kopplad till Internet och riskerar att passeras av telefonsamtal måste kunna garantera denna 
trafik den bandbredd som behövs. 
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Bilaga 1 

Frågor till leverantörer av IP-telefoni 
 

Introduktion 
1. Vad heter företaget? 
Svar: 
 
2. Hur länge har ni levererat IP-telefoni? 
Svar: 
 
3. Till vilken kundgrupp riktar ni er? 
Svar: 
 
4. Vilken typ av anslutning mot Internet arbetar ni med? 
Svar: 
 
5. Vilken typ av protokoll standard använder ni? 
Svar: 
 

Samtalskvalitet 
Vid alla typer av telefonsamtal upplever kunden att bra ljudkvalitén är mycket viktigt. När det 
gäller just IP-telefoni finns det många aspekter att ta hänsyn till för att upprätthålla bra 
kvalité.  
 
6. Har ni några garantier för samtalskvalité? 
Svar: 
 
7. Vad använder ni för typ av hårdvara för att kunna garantera bra samtals kvalitet? 
Svar: 
 
8. Byter ni ut all gammal hårdvara vid en implementation av ett system. 
Svar: 
 
9. Implementerar ni Quality of Service? 
Svar: 

9.1. Om ja: Hur? 
Svar: 

 

Säkerhet 
Eftersom en av de stora finesserna med IP-telefoni är att det använder samma ledningar som 
datatrafiken medför detta att stora säkerhetskrav ställs på systemet. Med säkerhet menas då 
till exempel avlyssningar och stöld av nummer. 
 
10. Har ni någon gång råkat ut för några säkerhetsproblem? 
Svar: 



 

 

10.1. Om ja: Vilka typer? 
Svar: 

11. Vad använder ni för typ av hårdvara för att kunna garantera bra säkerhet? 
Svar: 
 
 
12. Används skydd för både intern och extern säkerhet? 
Svar: 

12.1. Om ja: Vilka? 
Svar: 

 

Strömförsörjning 
IP-telefoni har ingen egen strömförsörjning, till skillnad mot det fasta telefonnätet, vilket gör 
systemet obrukbart vid strömavbrott.  
  
13. Har ni några metoder för att lösa problem med strömavbrott? 
Svar: 

13.1. Om ja: Vad ingår i dessa metoder? 
Svar: 
13.2. Om nej: Varför inte? 
Svar: 
 

14.  Hur långa strömavbrott klarar dessa metoder? 
Svar: 
 
15.  Vad rekommenderar ni era kunder att göra vid strömavbrott? 
Svar: 
 
 

Avslutning 
16. Finns det något ytterligare hårdvara ni använder för att uppbringa säkerhet? 
Svar: 
 


