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Sammanfattning 
I denna studierapport så behandlas frågan om det trådlösa nätverket som finns i dagen bussar 

samt att jämföra det med det mobila nätet 3G/4G. Denna rapport kommer redovisa hastigheter 

och stabiliteten för det trådlösa nätverket och det mobila nätverket. Det olika nätverken 

kommer ställas i mot varandra för att kunna se hur hastigheter skiljer sig och för att sedan 

kunna dra slutsatser därifrån. Mätningar och analyser kommer att genomföras mellan Umeå 

och Stockholm eftersom det är en attraktiv väg att utnyttja för resenärer som ska till olika 

platser i Sverige. 

Rapporten innehåller även fakta om hur tekniken för det olika näten är uppbyggda och vilken 

utrustning som används. Beskrivning av teknikerna kommer ske i två delar, där tekniken om 

det trådlösa nätet kommer beskrivas i en del och i den andra delen kommer det mobila nätets 

teknik beskrivas mer ingående. I rapporten redovisas vilket nät som levererar högst hastighet 

för de olika platserna under resan mellan Umeå – Stockholm.  

 

 

Abstract 
 

In this study report treated the question about the wireless network we have in current buses 

and compare it with the mobile network 3G/4G. This report will present speed and stability 

for the both network. The various networks set against each others to see what network who 

delivering the highest speed for later in this study report be able to draw conclusions from 

there. Analys and measurements  about the both networks will be done on the bus between 

Umeå - Stockholm.  I selected to do all my analysis and measurements between Umeå – 

Stockholm because many pepoles travel daily that way. 

This report also contains facts about the technology for both network and how the equipment 

is used for the different networks. Description for both techniques will be in two parts, the 

first part will be about the technology for the wireless network in the buses. The second part 

will be about the technology for the mobile network 3G/4G. this study report delivering 

which network that has the highest speed on different locations between Umeå – Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

Akronymer 
 

SSID – Service set IDentifer 

QOS – Quality of Service 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol  

IP – Internet protocol  

VOIP – Voice over Internet protocol  

MIMO – Multiple input Multiple Output 

WEP – Wired Equivalent Privacy  

PSK – Pre-shared key 

WPA – WiFi Protected Access 

WPA2 – WiFi Protected Access 2 

AES – Advanced encryption Standard 

IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers 

OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum 

FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum 

GSM – Groupe Special Mobile 

UMTS – Universal Mobile Telecommunications  

LTE – Long Term Evolution  

HSDPA – High Speed Downlink Packet Data Access 

SIM – Subscriber Identity Module 

GPS – Global Positioning System 
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1. Inledning 
Denna rapport kommer handla om det trådlösa nätet som finns i dagens bussar samt att 

jämföra hur det står sig mot det mobila nätet 3G/4G. Det kommer att jämföras hastigheter och 

stabiliteten hos det olika näten för att kunna dra slutsatser. Mätningar och analyser av näten 

kommer att göras efter kusten mellan Umeå och Stockholm. Jag valde den sträckan eftersom 

det är många resenärer som åker efter just kusten till olika platser i Sverige. Det kommer även 

att redovisas hur de olika teknikerna är uppbyggda i två olika delar för att få en större insikt 

hur de fungerar. Samt vilka tekniker leverantörerna som Telia levererar till kunden men även 

vad som räknas som en godkänd hastighet för slutkunden.  

I min projektplan och kravspecifikation kan man följa min kravbild och vilket syfte jag har 

med att utföra mina mätningar och analyser. Jag kommer använda mig av några olika 

program för att utföra mina mätningar, vissa program har jag tidigare erfarenheter av att 

använda men kommer även testa nya program för att lära mig mer hur dem fungerar och få en 

större insikt hur jag går tillväga för att analysera och förstå vad mina mätningar visar för 

resultat. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att få en större insikt hur det trådlösa nätet och det mobila 

nätet fungerar. Hur tekniken fungerar för att kunna surfa runt om i landet mellan de olika 

masterna. Att få en större insikt hur nätuppbyggnaden ser ut och vilken teknik som används 

för de olika nätverksteknikerna som används. Att jämföra de olika näten för att sedan kunna 

dra relevanta slutsatser. Denna kunskap som jag tar fram med mina mätningar och resultat ska 

bussföretagen och operatörerna kunna ta del av för framtida bruk. 

1.2 Mål 

Målet med projektet är att undersöka, analysera och genomföra mätningar på det trådlösa 

nätet och det mobila nätet 3G/4G för att sedan ställa de olika nätverksteknikerna emot 

varandra för att se vilken teknik som levererar bäst hastigheter och även få en bra bild vars i 

landet det är bättre eller sämre hastigheter längst kusten. Samt att få en större insikt om de 

olika teknikerna som används för de olika näten. 

 

1.3 Avgränsningar 

- Jag kommer bara att göra mätningar mellan Umeå och Stockholm för att det känns 

mest relevant. 

 

- Jag kommer att försöka begränsa mig så att jag inte gör allt för många olika 

mätningar, därför krävs det att extra mycket tid läggs på planering. 

 

- Jag kommer inte att göra en enkätundersökning om vad resenärerna tycker om det 

trådlösa nätet på bussarna, eftersom det inte är så relevant för just mitt projekt. 
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2. Teknikvetenskap del 1 
Teknik del 1 kommer att bestå av fakta baserad text om nät uppbyggnaden för det trådlösa 

nätet som finns i bussarna och vilken teknik som används. 

 

2.1 Trådlöst WiFi bussar 

Idag är de flesta bussarna utrustade med trådlöst internet för att erbjuda resenärerna gratis 

WiFi under resan. Nätverket är uppe för alla som sitter i bussen men det går även att upptäcka 

nätet utanför och i närheten av bussen som har WiFi. Det är väldigt enkelt att ansluta sig till 

nätet, det ända du behöver göra är att upptäcka nätverket för att sedan koppla in dig på nätet. 

Det flesta har inget lösenord vilket betyder att vem som helst kan koppla upp sig till nätet men 

det finns även bussar som är utrustad med bättre säkerhet där det krävs att man anger ett 

lösenord för att ta sig in på det trådlösa nätet. Det brukar finnas en skylt med lösenordet 

ombord på bussen. Busschaufförerna brukar gå igenom den informationen innan avfärd. 

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på som resenär när du har tänkt att använda 

det trådlösa nätet. 

 För att nå bussens trådlösa nätverk måste din dator vara utrustad med ett trådlöst 

nätverkskort 

 Om anslutningen skulle brytas, prova att koppla upp dig igen efter några sekunder 

 Om många surfar samtidigt kan hastigheten påverkas 

 På grund av säkerhetsskäl ska du inte kontakta föraren under färd om problem uppstår 

med din internetuppkoppling 

 

2.1.1 4G router 

Dagens bussar är utrustad med en 4G-router som är kopplad till en av det olika 

leverantörerna. En 4G router använder ett SIM-kort från en operatör t.ex. Telia för att kunna 

nyttja just den leverantörens 4G nät. Man kan säga att en 4G router fungerar som en 

mobiltelefon fast det är en router som skapar ett lokalt nätverk. En 4G router som används i 

dagens bussar är en 4G router – Huawei B593 med Tele2. Den routern är operatörslåst till 

Tele2. Det är en stilren router, där du kan koppla upp din enhet via kabel (RJ45) eller trådlöst 

(WiFi 802.11b/g/n). Det är ett inbyggt modem vilket innebär att man monterar SIM-kortet 

direkt på enheten. Den är konfigurerbar via internetbrowser. Tele2 har en väldigt bra 

installationsguide som går att hitta på nätet, där det beskriver väldigt enkelt steg för steg vid 

en installation av ny router [1].  
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Figur 1 4G-router [1] 

 D/L upp till 100 Mbps, U/L upp till 50 Mbps 

 Den har 32 maximalt antal godkända enheter 

  Använder WPA2-PSK som säkerhet 

 Bandbredd 20/40 MHz för 802.11n  

 900Mhz och 2600Mhz LTE (användes mellan Umeå och Stockholm) 

 Extern antenner (MIMO stöd) 

 Kanal och hastighet är inställd på Auto 

 Använder DHCP-Server för IP adresser 

 IP Adresser från 192.168.1.1 till 192.168.1.254 

 

2.1.2 Konfiguration av router 

De flesta routrarna använder ett webbaserat konfigurationsgränssnitt för att ställa in 

inställningar på routern. Det går att ställa in massvis av inställningar, allt från säkerhet till val 

av IP adresser och frekvenskanaler. För att logga in på routern krävs det att man är 

uppkopplad på nätverket för att sen starta valfri webbläsare. För de flesta routrarna skriver 

man in ”default gateway” som ofta 192.168.0.1 eller 192.168.1.1 i webbläsaren för att komma 

till routerns gränssnitt. För att ta logga in på routern krävs ett användarnamn och lösenord. 

Det brukar stå på det flesta routrarna. Standard brukar vara ”admin” som användarnamn och 

”admin” eller ”password” som lösenord. För säkerhetens skulle är det smart att byta 

användarnamn och lösenord. 

 

Figur 2. Webbgränsnitt för Huawei B593 router [2] 
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2.1.3 SSID 

Alla trådlösa nätverk har ett som kallas SSID som identifierar nätverket. SSID står för 

(Service Set IDentifier). Som standard namn för SSID på en router brukar vara namnet på 

routerns märke t.ex. Asus. Du kan själv logga in på routern för att ändra namnet till SSID till 

vad du vill. När en arbetsstation söker tillgängliga trådlösa nätverk i närheten så kommer det 

upp en lista med flera olika nätverk som finns tillgängligt i närheten. 

Att stänga av SSID broadcasting i sin Wi-Fi enhet för att ”gömma” sitt nätverk har egentligen 

bara nackdelar. Även fast SSID är avstängd går det ändå att avlyssna och på så sätt få tag på 

SSID. Det finns verktyg som Kismet och Airodump-ng som lätt kan hitta SSID inom kort tid 

[3]. 

2.1.4 QOS 

QOS står för Quality of Service och är en funktion som finns i dagen routrar för att prioritera 

trafiken till olika användningsområden. Quality of Service används för att ”trimma” upp din 

router genom att ändra olika bandbredd mellan olika program(se Figur 3) Det man gör är att 

man sätter regler på vilken trafik som prioriteras först. Det är vanligt att man prioriterar online 

spel eller stora mängder data före andra program. Streaming sidor som t.ex. Netflix kan vara 

smart att prioriteras före HTTP trafik eller IP-telefoni eftersom fördröjning inte spelar lika 

stor roll där [4]. 

 

Figur 3 Standard QoS hur man kan prioriterar trafik [5] 

 

 

2.1.5 MIMO 

MIMO står för (Multiple Input Multiple Output) och är en teknik som används för att 

förbättra hastigheterna med hjälp av två eller flera antenner hos sändaren och mottagaren. 

Denna teknik förbättrar hastigheten och minimerar felen, ju flera antenner som används 

kommer hastigheten att öka ytterligare. Det kravet som finns för att det ska fungera är att 

bägge parter i kommunikationen har lika många antenner som används. 
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Alla produkter med Wi-Fi standarden 802.11n har stöd för MIMO, det var tack vare MIMO 

funktionen som gjorde att standarden 802.11n blev ett så stort framsteg i utvecklingen. MIMO 

funktionen utnyttjar en naturlig radiovåg som kallas ”multipath”, vilket menas med att 

radiovågorna tar sig fram till mottagaren via flervägs och studsar fram genom väggar, tak och 

andra föremål och når mottagaren vid flera tillfällen och vid olika tidpunkter [6].  

 

Figur 4 Enkel förklaring hur MIMO fungerar [7] 

2.2 Säkerhet 

En väldigt viktig sak om internet och nätverk är säkerheten. Du vill inte att någon som inte 

ska ta del av dit nätverk utan tillåtelse. Säkerheten är väldigt viktig, speciellt för företag men 

även för privat personer. Efter som att WiFi delar ut sin SSID till alla enheter som är i 

närheten så finns det en stor risk att någon utomstående försöker ta sig in i på nätverket men 

det gäller också det fasta nätet. Därför är det viktigt att kryptera data och ha hög säkerhet på 

ditt lokala nätverk. Dagen routrar har stöd för följande krypteringsmetoder WEP, WPA och 

WPA2. 

2.2.1 WEP 

WEP(Wired Equivalent Privacy) är en krypteringsmetod för att säkra det trådlösa nätverket 

men som inte är så säker och har brister eftersom trådlösa nätverk skickar sin information 

genom radiovågor och därför är det lättare för en hacker att ta sig in i nätverket. Det finns idag 

flera program som t.ex. Aircrack och Packetsniffer som används för att attackera ett WEP-

krypterat nätverk. Redan 2005 visade FBI att WEP kunde knäckas på mindre än 3 minuter, 

därför har det tagits fram andra krypteringsmetoder som ersätter WEP [8]. 
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2.2.2 WPA 

WPA(Wi-Fi Protected Access) skapades eftersom WEP-krypteringsmetoden har för stora 

säkerhetsbrister och behövdes därmed bytas ut. WPA finns i två olika former  

 WPA-personal 

 WPA-Enterprise 

WPA-personal även kallad WPA-PSK (Pre-shared key) som används för hemmabruk eller i 

mindre kontor utan central autentisering. Fungerar genom att varje enhet i nätverket 

autentiserar med accesspunkten i nätverket med en 256-bitars nyckel som beräknas från 

lösenord till en lösenfas [9]. 

2.2.3 WPA2 

WPA2 är en uppföljare av WPA som kom något år efter WPA. Även fast WPA ansågs vara 

säkert så kom WPA2 som är en ännu säkrare krypteringsmetod.  WPA2 använder en 

krypteringsmetod som kallas för AES (Advanced Encryption Standard) som är uppföljaren av 

TKIP. Ett nätverk med WPA2 är nästan helt omöjligt att avlyssna eller ta sig in. Det räknas 

bara som sårbart ifall ”hackaren” redan har access till nätverket. 

WPA2-certfilering blev tillgänglig under 2004 och under året 2006 blev WPA2-certfitering 

obligatoriskt. Varje enhet som tillverkades efter 2006 måste ha stöd för WPA2 [10]. 

 

2.3 Wi-Fi standarder 

I slutet av 1990 talet skapades den första standarden IEEE(the Institute of electrical and 

electronics engineers) för det trådlösa nätverket och fick namnet 802.11. Det finns flera olika 

standarder för WiFi nät och hur dom ska fungera. Alla standarder för WiFi börjar alltid med 

”802.11” sen har det vidareutvecklas med tiden och kommit flera olika versioner av 

standarder som t.ex. a, b, g, n, och ac. De olika versionerna av standarderna använder sig av 

frekvensbanden 2,4GHz 5,0GHz och 5,8GHz där de nyare versionerna ofta använder sig av 2 

frekvensband. Vanligt för nyare routrar är att det går att välja mellan 2,4GHz och 5,0GHz 

frekvensbandet [11].  

 

Figur 5 Wi-Fi Standard [12] 
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2.3.1 IEEE 802 

IEEE 802 är ett samlingsnamn för alla IEEE 802 standarder. De används för olika nätverk 

som LAN, MAN och WAN. Standarden IEEE 802 definerar de två lästa lagren I OSI 

nätverksmodellen, d.v.s det fysiska lagret och datalink lagret. Har en överföringshastighet 

som ger 1 eller 2 Mbit/s överföring I 2,4GHz bandet genom att använda antingen 

FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) eller DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 

[13]. 

2.3.2 802.11a 

802.11a är en förlängning till 802.11 som använder 5GHz bandet och kan leverera en max 

hastighet upp till 54 Mbit/s. Den här versionen av Wi-Fi använder sig av en metod som heter 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) för att komma upp i hastigheter [14]. 

2.3.3 802.11b 

Fungerar i det licensfria 2.4 GHz bandet och har en maximal överföringshastighet på 11 

Mbit/s. DSSS tekniken har vidareutvecklats i denna version för att kunna leverera högre 

överföringskapacitet. 802.11b jobbar i ett lägre frekvensband än 802.11a vilket gör att 

signalstyrkan och räckvidden är betydligt bättre vilket är en fördel även fast hastigheten inte 

är lika hög [15]. 

2.3.4 802.11g 

Juni 2003 kom en ny version av Wi-Fi standard 802.11g som använder samma frekvensband 

som 802.11b (2.4GHz) men använder samma OFDM baserad sändningsschema som 802.11a 

och har en maximal överföringshastighet på 54 Mbit/s. 802.11g hårdvara är helt 

bakåtkompatibel med 802.11b hårdvara [16]. 

2.3.5 802.11n 

2009 kom 802.11n standarden ut på marknaden och syftet var att förbättra hastigheterna för 

att kunna komma upp i fast internet. Det man gjorde var att lägga till MIMO (Multiple-input 

Multiple-output) antenner. 802.11n fungerar på både 2.4 GHz och 5 GHz frekvensbandet. 

Vilket betyder att användarna kunde välja ifall man vill använda 2.4 GHz eller 5 GHz bandet, 

om enheten har stöd för standarden 802.11n. Överföringshastigheten blev ett stort kliv framåt 

i utvecklingen med 802.11n standarden. Överföringshastigheten kunde komma upp i 

maximalt 600 Mbit/s [17]. 

2.3.6 802.11ac 

802.11ac är den senaste standarden som finns på marknaden, det är en uppföljare av 802.11n 

fast snabbare och mer skalbart och använder trådlösa funktionerna med Gigabit Ethernet. 

Vilket gör att det går att komma upp i 1 Gbit/s överföringshastighet vilket är en stor skillnad 

om vi jämföra med andra Wi-Fi standarder. 802.11ac använder bredare kanaler (80 eller 160 

MHz) jämfört med 802.11n som använder 40 MHz i 5 GHz bandet. Det går att välja vilka 

kanaler som ska användas för t.ex. 2.4 GHz används 20 och 40 MHz kanaler. 802.11ac 

använder också MIMO-funktionen fast den kan använda 8 rumsliga strömmar samt med hjälp 

av flera använder [18].  
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3. Teknikvetenskap del 2 
Teknik del 2 kommer att bestå av fakta om det mobila nätet som vi alla använder idag, 3G 

och 4G. Det kommer beskriva mer ingående på hur nät uppbyggnaden ser ut för det mobila 

nätet, som frekvenser, celler och basstationer. 

 

3.1 Mobilt nät 

Vi alla använder det mobila nätet dagligen i olika former, om det är för att ringa, surfa eller 

spela på telefonerna. Det är höga krav på operatörerna att dem ska leverera ett så bra mobilt 

nät som möjligt för vi alla har något gemensamt och det är att vi inte gillar när det ”buffrar” 

eller ”laddar” när vi är uppkopplade på nätet.  

Så hur fungerar ett mobilt nät? Ett mobilt nät består av ett antal basstationer som har i uppgift 

att hålla igång kontakten under det området du befinner dig på med mobiltelefonen. Varje 

basstation är knuten till andra ”noder” i nätet, som gör det möjligt att t.ex. ringa till någon 

annan som befinner sig i ett annat område [19].  

 

3.1.1 3G/UMTS 

UMTS är en förkortning för (Universal Mobile Telecommunications System) även kallat 3G 

och är den tredje generationen mobiltelesystem. 2003 slog 3G-tekniken igenom i Sverige. Det 

är baserat på GSM-systemet men är ett system med ”bredbandig” paketdatabaserad överföring 

och har en överföringshastighet på 2 Mbit/s för text, bilder, röst, video och multimedia. Med 

denna teknik så kunde man leverera högre kvalité på bildmeddelanden och telefonsamtal. 3G 

sägs vara ungefär 40 gånger snabbare än GSM, där videosamtal och bandbredden är den 

största fördelen.  

2005 startade ett projekt för att göra en uppgradering av 3G nätet, uppgradering av nätet 

kallades HSDPA (High Speed Downlink Packet Data Access) som även fick namnet Turbo-

3G. Som är ett nät som skulle ha högre ner länk än det gamla 3G nätet och skall teoretiskt 

kunna leverera hastigheten 14 Mbit/s [20].  

 

3.1.2 4G/LTE 

Den fjärde generationens mobiltelefoni kallas för 4G men är egentligen standarden LTE 

(Long Term Evolution). Skillnaden mot den tredje generationens mobiltelefoni 3G är att 4G 

nätet används för internet inte för samtal. Tanken var när man skulle ringa med 4G så skulle 

man köra med VoIP (voice over IP) vilket betyder att man ringer via internet inte via en 

telefon lina, men det kan bli problematiskt eftersom det krävs god kvalité på uppkopplingen 

och kan bli problem om täckningen tappas. 4G är specifikt för datatrafik med hög frekvens 

vilket gör att det går att få ut höga hastigheter till slutkund. 

Första versionen av LTE gav en bitöverförningshastighet på 100 Mbit/s nedströms och 50 

Mbit/s uppströms till stationära användare. Det höll inte riktigt måttet för ett 4G-system så 
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därför kom det en nyare version våren 2011 som kallades LTE-Advanced som levererade 

1Gbit/s nedströms och 500 Mbit/s uppströms. För att öka toppdatahastigheten användes flera 

antenner [21].  

 

Figur 6 4G LTE [22] 

3.2 Frekvenser  

PTS (Post- Telestyrelsen) är en myndighet som håller hand om frekvensbanden och säljer och 

delas ut till operatörerna Telia, Tele2, Tre, Telenor och Net1 efter deras behov av 

frekvensband. Efter som jag har Telia(halebop) som operatör valde jag att bara ta upp relevant 

information om Telias frekvensband men jag kommer även att ta med frekvensband för Tele2 

eftersom bussen jag åkte med använde Tele2 som operatör för 4G nätet.  

Telia och Tele2 kör olika tekniker på deras olika frekvensband 800 MHz, 900 MHz 1800 

MHz 2,1 GHz och 2,6 GHz(se Tabell 1.). 

 

Frekvenser    Frekvensband   Nätbolag      Teknik  

800 MHz 801-811/842-852     Telia, Tele2      4G (LTE)  

900 MHz 
 

950-960/905-915     Telia, Tele2 

 
 GSM/EDGE 3G 

på väg 
 

1800 MHz 1805-1840/1710-
1745 

   Telia, Tele2   GSM/EDGE/4G  

2,1 GHz 1905-1910 (TDD) 
1959,9-

1979,7(2149,9-
2169,7 

   Telia, Tele2 

 
   Telia, Tele2 

 Fn. Oanvänt 
 
     3G 

 

2,6 GHz 2530-2550/2670-
2670 

   Telia, Tele2       4G (LTE)  

Tabell 1 Frekvenstabell för Telia och Tele2 [23] 

Telia bygger 4G-nätet på 2,6 GHz bandet i större orter, i delar av skärgården och på vissa 

populära turistorter. Frekvensbandet 800 MHz (LTE-band 20) används på mindre orter. 1800 

MHz (LTE-band 3) frekvensbandet håller på att byggas ut för täcka medelstora städer. 2600 

Mhz och 800 Mhz är de frekvensband som används mest runt om i Europa [24]. 

 

3.3 Basstationer  

För att kunna prata, smsa eller surfa på mobiltelefonen måste telefonen hålla kontakt med en 

basstation. Basstationer sänder och tar emot radiovågor och förmedlar radiovågor mellan 

olika mobiltelefoner när det används för att t.ex. surfa. Radiovågornas energi kan tas upp av 
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kroppen. Den som vistas på allmän plats exponeras dock för mycket låga nivåer av radiovågor 

från basstationer. Det finns ingen vetenskapligt grundande misstankar om att så låga nivåer 

skulle innebära någon hälsorisk. 

 Basstationer placeras normalt på ett hustak, fasader eller master. Antenner används för att 

fånga upp och sända radiovågor. Antennerna riktas åt ett speciellt håll dit man vill att 

strålningen ska gå, vilket betyder att strålning bara kommer vara stark åt det hållet antennen är 

riktad. Radiovågorna blir svagare ju längre från basstationen du kommer [25]. 

 

 

Figur 7 Basstation för mobilt nät 

En vanlig basstation är placerad på en mast som är kopplad till ett ”service hus” som 

innehåller speciella delar som fungerar ungefär sen en dator (se Figur 7.)  

Basstationer placeras ut väl planerade för att täcka av alla områden som behövs för att en 

mobiltelefon ska ta del av mottagning från basstationerna. Områden som basstationerna täcker 

delas in i olika ”celler” som det kallas. Basstationerna är väldigt smarta och samarbetar 

väldigt smidigt så du som kund märker knappt av att din mobil hoppar mellan olika 

basstationer. Är telefonen påslagen hela tiden så tar telefonen emot signaler från 

basstationerna, är du t.ex. på ett tåg eller buss så hoppar du mellan ”cellgränser” från en 

basstation till en annan basstation så tar din telefon emot mer stålningar. 
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Det är mobiloperatörerna som ansvar för det mobila basstationerna så att de utnyttjas på bästa 

sätt i både förebyggande syfte och för att minska avbrottstiderna i mobilnäten vid olika typer 

av händelser. Det är operatörerna själv som avgör om och när de mobila basstationerna ska 

nyttjas. Kommunerna har ansvar för tillsynen och kontrollerar att operatörerna håller sig till 

reglerna. Strålsäkerhetsmyndigheterna vägleder kommunerna i tillsynen [26]. 

  

4. Förväntade hastigheter 
Här redovisas hastigheterna som leverantörerna förväntas kunna leverera till slut kund. 

4.1 Telia (halebop) 

Jag har Halebop – rubbet 6 GB som abonnemang, det finnas att välja mellan 2 GB, 6 GB eller 

10 GB surfmängd. Halebop använde sig av Telias nät och därför använder Halebop samma 

frekvensband som Telia gör. Halebop säger att dom kan leverera en top hastighet på 32 Mbit/s 

med en normalhastighet mellan 2-10 Mbit/s för 3G nätet. Max hastigheten för 4G säger dem 

ska vara 100 Mbit/s med en normalhastighet på 10-40 Mbit/s. 

 

Figur 8 Hastighet för Halebop (Telia) [27] 

 

4.2 Tele2 

Tele2 har ingen fast hastighetsbegränsning men normalhastighet för 4G nätet ligger 

mellan 10-40 Mbit/s precis som Telia har. Tele2 har flera olika storlekar på datamängd 

som finns tillgängliga att välja mellan när man väljer Tele2 som operatör. De finns i 

storlekarna 0.5, 5, 20, 50 och 100 GB. Abonnemanget som används för det trådlösa nätet 

på bussar är 50 GB eller 100 GB [28]. 

Med den surfmängden kan du varje dag: 

 Streama musik, 1000 min / dag 

 Streama video ca 100 min / dag  

 Internet, ex Aftonbladet ca 400 sidor / dag 
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5. Mätningar  
Tanken med det här projektet är att göra mätningar på trådlösa nätverket som finns i dagen 

bussar. Jag kommer även göra mätningar på det mobila nätet 3G/4G för att jämföra de olika 

nätverken. Mätningarna kommer göra längst kusten på e4an från Umeå till Stockholm. 

 

5.1 Metod och genomförande  

Jag började med planera hur jag skulle utföra mina mätningar. Jag utforskade vilka program 

jag skulle använd för att kunna utföra mina mätningar på så bra sätt som möjligt och kunna få 

ut relevanta resultat. Jag gjorde även en planering vars och hur många mätningar jag skulle 

genomföra under sträckan mellan Umeå och Stockholm. När jag var klar med planeringen så 

bokade jag en biljett till Stockholm för jag kände mig redo för att börja utföra mina planerade 

mätningar. Jag valde att genomföra mätningarna på dag tid för då är det mest resenärer som 

har sina enheter uppkopplade mot nätet. 

När jag anlände till bussen så packade jag upp min utrustning och startade upp mina program 

och kopplade upp mig mot nätverket. Jag använde mig av två datorer (stöd för 802.11ac) för 

att kunna utföra flera olika mätningar samt att analysera stabiliteten på nätverket. Jag använde 

även min telefon (Iphone 5s) som GPS för att hålla koll på vars jag befann mig under resan. 

Jag använde min telefon (Iphone 5s) för att genomföra mina mätningar på det mobila nätet 

(3G/4G) när jag åkte från Stockholm tillbaka till Umeå. 

Jag genomförde väldigt många mätningar under resan, ungefär kring 50 mätningar blev det 

tillslut. Jag valde att göra lite fler mätningar än vad jag hade planerat för jag tyckte det var 

intressant att göra mätningar på flera olika ställen med olika miljöer.  

 

Program som jag använde för att genomföra mina mätningar: 

 Bredbandskollen 

 TPtest5 

 IP scanner 

 OpenSignal (applikation) 

 BBK (Breddbandskollens applikation) 

Jag använde mig av två datorer för att kunna använda program som IP scanner för att se hur 

många enheter som är uppkopplade mot trådlösa nätet på bussen samt köra programmet 

inSSIDer för att kolla signalstyrka och vilka kanaler som används. Jag testade även att 

”streama” film för att se hur stabilt det fungerade. Den andra datorn använde jag bara för att 

göra mätningar ifrån. Jag använde mig av Bredbandskollen och TPtest5 för att logga 

nätverkshastigheterna. 
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5.2 Mätplatser 

Jag valde att logga hastigheterna på de olika näten med en tids intervall på ungefär 10-20 

minuter mellan varje mätning. Totalt blev det ungefär 50 mätningar mellan Umeå och 

Stockholm. Mätningar utfördes på olika platser som t.ex. skogsområden, större och mindre 

orter under resan. Mätningarna för det trådlösa nätet och det mobila nätet utfördes på ungefär 

samma ställe. Eftersom bussen är under resande fot så går det inte göra mätningar på exakt 

samma plats men i närheten.  

5.2.1 Översiktskarta 

 

Figur 9 Karta över mätpunkterna på stäckan Umeå-Sthlm [29] 

Beskrivning av karta: 

- Karta som täcker området mellan Umeå och Stockholm 

- Svarta sträcket är E4an mellan Umeå och Stockholm 

- De röda utmärkta prickarna beskriver mätpunkterna (totalt 47 punkter) 

- Större röda utmärkta prickarna beskriver stor städerna 
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Alla mätpunkter har fått ett nummer för att beskriva mer ingående vart exakt mätningen har utförts 

mellan Umeå och Stockholm(se Figur 10 och Tabell 2). 

 

Figur 10 Nummer beskriving av mätpunkter [29] 
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En tabell som är kopplad mot (figur 10) för att beskriva alla mätpunkter mer ingående för att 

få en större förståelse var mätpunkterna är utförda.  Tabellen är uppdelad i två delar där den 

vänstra delen beskriver de jämna numren och det högra beskriver de udda numren. Alla 

mätningar är utförda efter E4an vilket betyder att även fast det står t.ex. Nordmaling så är det 

antingen i linje eller i närheten av Nordmaling fast på E4an. 

 

Jämna 
nummer 

Mätpunkts platser: Udda 
nummer 

Mätpunkts platser: 

2 Umeå Carlshem ( Maxi) 1 Umeå Centrum (busstation) 

4 Hörnefors (vid infarten) 3 Stöcksjö 

6 Husum ( fast e4an) 5 Nordmaling  

8 Övik Centrum  7 Ovansjö (norr om Övik)  

10 Bjästa  9 Söder om Övik 

12 Ullånger 11 Docksta 

14 Hornöberget (Höga kusten bron) 13 Gallsätter 

16 Härnösand 15 Älandsbro 

18 Timrå (e.on arena) 17 Högsnäs 

20 Sundsvall Centrum 19 Brista  

22 Dingersjö fast vid e4an) 21 Stockvik 

24 Lindsta 23 Gnarp 

26 Avfart mot Hudiksvall ( 
Björnmyravägen) 

25 E4an vid Långsjön  

28 Enånger fast E4an 27 E4an vid stor-yan 

30 Törneboda( rast plats) 29 Söderhamn 

32 Hamrångefjärden fast vid e4an 31 E4an vid Stensjön 

34 Gävle fast E4an 33 Norr om gävle (15 minuter ifrån) 

36 Tierp  35 Söder om Gävle (Grimsarbo) 

38 Björklinge fast E4an 37 Söder om Tierp (Månkarbo) 

40 Nära Uppsala Centrum  39 Vid infart mot Uppsala (E4an) 

42 Knivsta 41 Boländerna ( Tycho Hedens väg ej 
E4an) 

44 Upplands Väsby 43 Märsta 

46 Solna 45 Sollentuna 

  47 Stockholm Centrum 
Tabell 2 Beskrivning av område för mätpunkterna 
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5.2.2 Täckningskarta 

Täckningskarta för det trådlösa nätet på bussen som använder Tele2 som operatör. De 

mörklila området beskriver att det är ”väldigt god” täckning i det området. Det gröna området 

beskriver att det är ”god” täckning och det gula området beskriver att det är ”bas” täckning. 

 

Figur 11 Täckningskarta för trådlöst nät (Tele2) [30] 
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Täckningskarta för det mobila nätet, som i mitt fall var Telia. De mörklila området beskriver 

att det är ”väldigt god” täckning i det området. Det gröna området beskriver att det är ”god” 

täckning och det gula området beskriver att det är ”bas” täckning. 

 

Figur 12 Täckningskarta för mobilt nät (Telia) [31] 
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6. Resultat 
Här redovisas resultaten från mina mätningar som jag har utfört på det mobila nätet och det 

trådlösa nätet i bussar. Jag kommer att redovisa mätplatser, tid, nerladdningshastigheter, 

uppladdningshastigheter och antal enheter som är uppkopplade mot näten. Mätningarna är 

utförda från Umeå till Stockholm längst e4an. Alla mätningar har gjort mot en server som 

finns i Stockholm. 
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6.1 Trådlöst nät 
Mätplats Mätplats nr 

Enligt Figur.10 

Tid Hastigheter ner Hastigheter upp Antal 

enheter 

Umeå Centrum     1 07.58 48.37 Mbit/s 12.52 Mbit/s 3 

Umeå Carlshem(maxi) 2 08.06 36.37 Mbit/s 8.19 Mbit/s 3 

Stöcksjö 3 08.12  5.27 Mbit/s 1.53 Mbit/s 3 

Hörnefors (vid infart) 4 08.29 5.88 Mbit/s   7.66 Mbits/s 3 

Nordmaling 5 08.50 5.88 Mbit/s 2.07 Mbits/s 3 

Husum (fast E4an) 6 09.14 8.80 Mbit/s 12.48 Mbit/s  3 

Ovansjö (nära Övik) 7 09.20 11.75 Mbit/s 11.38 Mbit/s 3 

Örnsköldsviks centrum 8 09.50 24.24 Mbit/s 1.29 Mbit/s 3 

Söder om Örnsköldsvik 9 10.00 11.39 Mbit/s 13.18 Mbit/s 3 

Bjästa 10 10.05 19.52 Mbit/s 12.85 Mbit/s 3 

Docksta 11 10.15 25.37 Mbit/s 0.45 Mbit/s 3 

Ullånger 12 10.21 46.11 Mbit/s 10.62 Mbit/s 3 

Gallsätter 13 10.31 21.97 Mbit/s 1.33 Mbit/s 3 

Hornöberget(högakusten) 14 10.41 26.34 Mbit/s 13.40 Mbit/s 3 

Älandsbro 15 10.57 49.22 Mbit/s 12.34 Mbit/s 3 

Härnösand 16 11.13 24.41 Mbit/s 26.69 Mbit/s 6 

Högnäs 17 11.24 38.00 Mbit/s 17.55 Mbit/s 6 

Timrå (e.on arena) 18 11.38 28.21 Mbit/s 6.85 Mbit/s 6 

Brista (nära sundsvall) 19 11.42 20.79 Mbit/s 19.09 Mbit/s 6 

Sundsvall Centrum 20 11.51 28.81 Mbit/s 23.48 Mbit/s 6 

Stockvik 21 12.11 4.46 Mbit/s 3.16 Mbit/s 5 

Dingersjö (fast E4an) 22 12.18 20.94 Mbit/s 4.48 Mbit/s 5 

Gnarp (fast E4an) 23 12.36 9.26 Mbit/s 2.15 Mbit/s 5 

Lindsta (söder om Gnarp) 24 12.46 5.71 Mbit/s 0.11 Mbit/s 5 

Långsjön (vid E4an) 25 12.57 44.83 Mbit/s 13.39 Mbit/s 5 

Avfart mot Hudiksvall 26  13.07 8.56 Mbit/s 10.90 Mbit/s 5 

E4an vid Stor-yan 27 13.24 33.54 Mbit/s 4.56 Mbit/s 5 

Enånger (fast vid E4an) 28 13.40 11.92 Mbit/s 16.02 Mbit/s 5 

Söderhamn 29 13.51 13.42 Mbit/s 4.40 Mbit/s 5 

Törneboda (rast plats) 30 14.05 35.50 Mbit/s 8.87 Mbit/s 5 

Stensjön (vid E4an) 31 15.15 45.16 Mbit/s 21.27 Mbit/s 7 

Hamrångefjärden (E4an) 32 15.27 35.75 Mbit/s 18.44 Mbit/s 7 

Norr om Gävle (E4an) 33 15.36 7.04 Mbit/s 0.02 Mbit/s 7 

Gävle (fast E4an) 34 15.43 5.19 Mbit/s 6.39 Mbit/s 7 

Söder om Gävle 35 15.51 12.64 Mbit/s 5.36 Mbit/s 7 

Tierp 36 16.05 9.22 Mbit/s 0.12 Mbit/s 7 

Söder om Tierp 37 16.13 31.27 Mbit/s 12.93 Mbit/s 7 

Björklinge (fast E4an) 38 16.30 11.83 Mbit/s 7.53 Mbit/s 7 

Infart mot Uppsala(norra) 39 16.39 2.85 Mbit/s 4.68 Mbit/s 7 

Nära Uppsala centrum 40 16.46 0,85 Mbit/s 1.16 Mbit/s 7 

Boländerna(tycho hedens) 41 16.55 25.41 Mbit/s 7.82 Mbit/s 7 

Knivsta 42 17.05 6.60 Mbit/s 2.48 Mbit/s 7 

Märsta 43 17.15 49.78 Mbit/s 11.09 Mbit/s 7 

Upplands Väsby (scandic) 44 17.30 5.27 Mbit/s 5.31 Mbit/s 7 

Sollentuna 45 17.45 23.37 Mbit/s 16.92 Mbit/s 7 

Solna 46 17.48 27.99 Mbit/s 27.56 Mbit/s 7 

Stockholm Centrum 47 17.53 46.20 Mbit/s 32.13 Mbit/s 7 
Tabell 3 Resultat av mätningar på trådlösa nätet på bussen 
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6.1.1 Mobilt nät 

7. Mätplats Mätplats nr 

Enligt Figur.10 

Tid Hastigheter ner Hastigheter upp Operatör 

Umeå Centrum     1   17.48    89.91 Mbit/s       8.97 Mbit/s Telia 

Umeå Carlshem(maxi) 2 17.37  71.07 Mbit/s  11.02 Mbit/s Telia 

Stöcksjö 3 17.29  20.01 Mbit/s 7.48 Mbit/s Telia 

Hörnefors (vid infart) 4 17.16  19.35 Mbit/s       7.99 Mbits/s Telia 

Nordmaling 5 17.00 36.65 Mbit/s       8.74 Mbit/s Telia 

Husum (fast E4an) 6   16.48   19.19 Mbit/s 11.28 Mbit/s Telia 

Ovansjö (nära Övik) 7   16.31 45.62 Mbit/s 12.32 Mbit/s Telia 

Örnsköldsviks centrum 8 16.21 18.21 Mbit/s 10.23 Mbit/s Telia 

Söder om Örnsköldsvik 9 16.12 30.90 Mbit/s 11.47 Mbit/s Telia 

Bjästa 10 16.03 17.58 Mbit/s 10.12 Mbit/s Telia 

Docksta 11 15.48 39.90 Mbit/s 11.93 Mbit/s Telia 

Ullånger 12 15.38 30.60 Mbit/s 8.98 Mbit/s Telia 

Gallsätter 13 15.30   29.30 Mbit/s 8.01 Mbit/s Telia 

Hornöberget(högakusten) 14   15.21 44.25 Mbit/s 12.59 Mbit/s Telia 

Älandsbro 15   15.08 42.13 Mbit/s 11.67 Mbit/s Telia 

Härnösand 16   14.54 83.52 Mbit/s 12.33 Mbit/s Telia 

Högnäs 17   14.43 41.62 Mbit/s 11.73 Mbit/s Telia 

Timrå (e.on arena) 18   14.30 11.36 Mbit/s 5.36 Mbit/s Telia 

Brista (nära sundsvall) 19   14.23 38.05 Mbit/s  5.56 Mbit/s Telia 

Sundsvall Centrum 20 14.12 50.56 Mbit/s 6.44 Mbit/s Telia 

Stockvik 21 14.01 11.96 Mbit/s 10.07 Mbit/s Telia 

Dingersjö (fast E4an) 22 13.52 13.73 Mbit/s  10.48 Mbit/s Telia 

Gnarp (fast E4an) 23 13.36  22.92 Mbit/s 8.54 Mbit/s Telia 

Lindsta (söder om Gnarp) 24 13.21 27.54 Mbit/s 7.47 Mbit/s Telia 

Långsjön (vid E4an) 25 13.11  17.82 Mbit/s 5.69 Mbit/s Telia 

Avfart mot Hudiksvall 26  13.02 28.59 Mbit/s       4.21 Mbit/s    Telia 

E4an vid Stor-yan 27 12.50    1.71 Mbit/s 1.14 Mbit/s Telia 

Enånger (fast vid E4an) 28 12.40 44.69 Mbit/s 9.44 Mbit/s Telia 

Söderhamn 29 12.19 73.93 Mbit/s 10.89 Mbit/s Telia 

Törneboda (rast plats) 30 11.00 41.80 Mbit/s 10.67 Mbit/s Telia 

Stensjön (vid E4an) 31 10.50  17.34 Mbit/s 11.06 Mbit/s Telia 

Hamrångefjärden (E4an) 32   10.40 18.18 Mbit/s 2.84 Mbit/s Telia 

Norr om Gävle (E4an) 33 10.38 40.11 Mbit/s 9.82 Mbit/s Telia 

Gävle (fast E4an) 34   10.33 17.95 Mbit/s 7.9 Mbit/s Telia 

Söder om Gävle 35   10.21 7.93 Mbit/s 3.20 Mbit/s Telia 

Tierp 36 10.00 6.88 Mbit/s 8.33 Mbit/s Telia 

Söder om Tierp 37 09.53 20.31 Mbit/s 9.00 Mbit/s Telia 

Björklinge (fast E4an) 38 09.35 19.93 Mbit/s 10.14 Mbit/s Telia 

Infart mot Uppsala(norra) 39 09.28 1.46 Mbit/s 2.56 Mbit/s Telia 

Nära Uppsala centrum 40 09.19 2.11 Mbit/s 6.08 Mbit/s Telia 

Boländerna(tycho hedens) 41 09.14 45.08 Mbit/s 10.65 Mbit/s Telia 

Knivsta 42 09.04 3.08 Mbit/s 5.94 Mbit/s Telia 

Märsta 43 08.56 9.8 Mbit/s 7.03 Mbit/s Telia 

Upplands Väsby (scandic) 44 08.38 1.51 Mbit/s 8.92 Mbit/s Telia 

Sollentuna 45 08.23 43.74 Mbit/s 8.87 Mbit/s Telia 

Solna 46 08.22 18.15 Mbit/s 1.00 Mbit/s Telia 

Stockholm Centrum 47 08.03 19.65 Mbit/s 10.64 Mbit/s Telia 
Tabell 4 Resultat av mätningar på det mobila nätet 4G/LTE 
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6.1.2 Jämförelse av hastigheten 
Det har utförts mätningar av hastigheten på det mobila nätet och det trådlösa nätet på bussen. 

Kollar vi på hastigheterna så kan vi konstatera att de båda näten fungerar bra och kan leverera 

höga hastigheter. Med 4G kunde vi komma upp i högre hastigheter än det trådlösa nätet på 

bussen. I Umeå centrum kom vi upp i en nerladdningshastighet på hela 89,01 Mbit/s vilket 

var den hösta hastigheten av alla mätningar som gjordes under projektet. Det var egentligen 

bara mätpunkterna 27, 39, 41 och 44 där hastigheterna var väldigt dålig. Den lägsta 

hastigheten var norr Uppsala där nerladdningshastighet var på 0,85 Mbit/s. 

 Med det trådlösa nätet på bussen kom vi upp i en nerladdningshastighet på 49,78 Mbit/s i 

Märsta och det var den hösta hastigheten för det trådlösa nätet. De sämsta resultatet för det 

trådlösa nätet var och norr om Uppsala där nerladdningshastigheten var 1,46 Mbit/s. Jämför vi 

över hela sträckan från Umeå till Stockholm kan vi se att det mobila nätet kommer upp i 

högre hastigheter än det trådlösa nätet men det trådlösa nätet håller en jämnare nivå genom 

hela sträckan. Det mobila nätet har betydligt djupare ”dalar” än vad det trådlösa nätet har(se 

Figur 13). 

Jag valde att göra ett diagram som visar nerladdningshastigheten för det mobila nätet och det 

trådlösa nätet på bussar. Jag valde att inte ta med uppladdningshastigheten i detta diagram, då 

nerladdningshastigheten är mer intressant. Nerladdningshastighetens intervall ligger mellan 0-

100 Mbit/s och visas till vänster i diagrammet(se Figur 13). Mätpunkterna är placerade efter 

varandra längre ner i diagrammet. Den blå linjen beskriver det mobila nätet 3G/4G LTE 

nerladdningshastighet mellan Umeå till Stockholm. Den orange linjen beskriver hastigheten 

på det trådlösa nätet på bussar mellan Umeå och Stockholm. 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Diagram som visar hastigheten ner för det mobila nätet och det 
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Figur 13 Resultat av nerladdningshastigheten 
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6.1.3 Extra analyser och mättningar 

Jag valde att göra lite andra undersökningar och mättningar av nätet för att jag tyckte det var 

intressant. Jag använde mig av ett program som heter IP scanner som är ett program för att kunna 

kolla hur många enheter som är uppkopplad på nätet. Vilket är bra att veta innan mättningar ska 

utföras eftersom hastigheten påverkas av hur många enheter som är uppkopplade mot nätet. Det 

man gör är att man skriver in ”default gateway” 192.168.1.1 som är routerns IP adress och sen 

skriver man in den sista ”tillåtna” IP adressen 192.168.1.254. Då kommer programmet scanna 

igenom alla adresser för att se hur många IP adresser som används på nätet.  

Programmet visar vad det är för IP adressen, Mac adressen, vad det är för enhet som är uppkopplad 

mot just det nätverket samt om det är en dator så visas det vad ”datorn” heter. 

 

Figur 14 IP scanner visar att det är 3 enheter på sträckan Umeå-Härnösand 

 

Figur 15 IP scanner visar att det är 6 enheter på sträckan Härnösand-Stockholm 

  

Eftersom jag märkte att resultaten blev väldigt dåligt runt Uppsala valde jag att utföra fler 

mätningar för att jag tyckte det var intressant och lite konstigt att jag fick ut så låga 

hastigheter där. Om man kollar på täckningen för Tele2(se Figur 16) i Uppsala området så ska 

det vara väldigt stark mottagning där. Men det finns mycket annat som skulle kunna vara 

anledningen till den dåliga hastigheten. Det kan vara just innan det blir ett ”bassbyte” eller att 

radiostrålningen mellan basstationerna får förhinder som t.ex. berg, dalar och skog.
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Figur 16 Täckningskarta på Uppsala området [30] 

Här nedanför kommer jag redovisa mina extra mätningar som jag valde att göra i Uppsala 

området. Hastigheterna kommer redovisas i en tabell samt att det kommer visas med bilder 

vars mina mätpunkter var runt om i Uppsala. Jag kunde konstatera att vägen in mot Uppsala 

City inte levererade så hög hastighet. Men när vi körde förbi i centrum så blev hastigheten 

bara bättre och bättre och när vi körde mot Borländerna som ligger söder om Uppsala så fick 

jag ut den högsta hastigheten innan vi åkte ut på e4an igen. 

1. Mätplats Mätplats nr 

Enligt Figur.X 

Tid Hastigheter 

ner 

Hastigheter upp Enheter 

Norr om Uppsala  Se figur 17      16.39    2.85 Mbit/s       4.68 Mbit/s 7 

Väldigt nära Uppsala centrum X 16.42 1.53 Mbit/s 3.56 Mbit/s 7 

Uppsala city Se figur 18 16.45    11.13 Mbit/s 9.72 Mbit/s 7 

Busstationen Uppsala X 16.48   11.48 Mbit/s       13.85 Mbit/s 7 

Borländerna  Se figur 19   16.54 25.41 Mbit/s       7.82 Mbit/s 7 

 

 

Figur 17 Mätpunkt vid norra infarten mot Uppsala 
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Figur 18 Mätpunkt vid Uppsala City 

 

 

Figur 19 Mätpunkt vid Boländerna 
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7. Diskussion & slutsats  
Under mitt examensarbete har jag hela tiden haft som mål att lära mig så mycket som möjligt 

om de olika teknikerna och att genomföra mätningar på ett bra sätt. Det var svårare än vad jag 

trodde att genomföra bra mätningar, eftersom jag gjorde alla mina mätningar på bussen som 

hela tiden är var ”resande fot” så var det svårt att göra de olika mätningarna på exakt samma 

plats. Vilket har lätt till att resultaten tyvärr inte är utförda på ”exakt” samma plats men i 

närheten. Nu i efterhand så är jag väldigt nöjd med vad jag har utfört under detta 

examensarbete. Jag har fått större insikt av all teknik som används och även lyckats utföra bra 

mätningar och kunna dra slutsatser om resultaten. 

De resultat som jag har fått ut av mina mätningar på de trådlösa nätet och det mobila nätet kan 

man dra många slutsatser om och det finns många element som spelar in varför resultaten 

blev som det blev. Det kan ha varit belastningen eller vädret som gav de olika resultaten. 

Berg, dalar och skog kan också ha varit anledningen till de olika resultaten. Det kan även varit 

någon typ av driftstörning just den helgen mätningen genomfördes. Eftersom det var bris på 

tid så utfördes bara mätningar under en helg och där av inte helt 100 procentigt pålitliga 

resultat men helt okej för att kunna dra en snabb slutsats av resultaten. En annan viktigt del 

som kan ha påverkat mina resultat är antal enheter som är uppkopplade på det trådlösa nätet. 

Det var ungefär 6-7st som var uppkopplade mot nätet när jag genomförde mättningarna och 

då var det inte så många resenärer. Resultatet skulle kunna varit annorlunda ifall det var fler 

resenärer och där av fler enheter som delar på nätet. 

Eftersom jag gjorde mina mätningar efter kust från Umeå till Stockholm så visste jag att det 

skulle vara bra täckning för 4G lägst kusten. Skulle jag t.ex. utfört mina mätningar inåt i 

landet så skulle täckningen vara sämre. Jag tänkte även att det skulle finnas skogsområden 

med berg, dalar och skog där täckningen skulle vara betydligt sämre. Kollar vi på 

täckningskartorna för de bägge operatörerna så kan man se vissa områden där täckningen inte 

alls är lika bra. Det var i skogsområden mellan större städer. Telias täckningskarta var bra och 

lätt att se vilka områden som det var bäst täckning på. Tele2s täckningskarta var betydligt 

sämre än vad Telias var.  

De bägge operatörerna sa att de kunde leverera en hastighet på 10-40 Mbit/s för 4G nätet. 

Efter jag gjort mina mätningar och fått fram resultatet så måste jag säga att operatörerna håller 

de dem lovar till sina kunder. Det var t.o.m. mycket bättre i vissa områden, men det fanns 

även några områden där hastigheten var under 10 Mbit/s och väldigt långsamt och segt.  

Jämföra vi det trådlösa nätet (WiFi) mot det mobila nätet så kan vi dra slutsatsen att båda 

näten fungerar väldigt bra lägst kusten efter E4an. Det mobila nätet kommer upp i högre 

hastigheter än det trådlösa nätet på bussen. Men det trådlösa nätet håller en jämnare hastighet. 

Det funkade utmärkt att ”streama” film med trådlösa nätet (WiFi) i bussen, det fungerade utan 

avbrott under en längre period vilket är väldigt bra och det uppskattar resenärerna. 

Under resan när jag genomförde mina mätningar på mobila nätet så var jag uppkopplad mot 

nätet under hela resan vilket gjorde att jag fick slut på surf datamängd, mitt abonnemang är på 

6 GB. Jag var tvungen att köpa mer surfmängd för att kunna slutföra mätningarna. Just därför 

skulle jag föredra att man använder det trådlösa nätet som finns tillgänglig under resan. Det 

fungerar väldigt stabilt och bra och du slipper slösa på din surfmängd på din telefon.  
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