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1 Introduktion 
Sedan mitten av 2011 har .SE genomfört mätningar på den svenska delen av 
Internet för att se om Internetoperatörer påverkar trafiken på något sätt och om 
så, hur det görs.  
Undersökningen är en av de aktiviteter som bedrivs inom ett område som vi 
kallar Internets ekosystem.  
 
I den förra rapporten som redovisade mätningarna från 2011 beskrev vi också 
en beskrivning av det område som rapporten omfattar. Den är relativt övergripande 
och syftar till att ge den som inte jobbat i branschen en insikt i den historik som finns, 
de möjligheter och utmaningar som Internetleverantörerna står inför i ett snabbt 
föränderligt Internet och hur dessa eventuellt har tagit form i styrning av trafik på nätet 
och olika typer av affärsmodeller. 

Målet har INTE varit att skapa en perfekt plattform utan bara att titta närmare på vad 
som verkar hända genom begränsade stickprovskontroller. Efter mätningarna 2011 
drog vi ett antal slutsatser om vad vi skulle kunna göra i nästa steg. En möjlighet till 
förbättring som vi såg var att genomföra automatiska mätningar med fler operatörer, 
något som också är genomfört i den nu aktuella undersökningen.  

I den här rapporten redovisar vi utöver en kort bakgrund även metoder, analys 
av insamlade data och vissa slutsatser från den här omgången mätningar. 

1.1 Syfte med rapporten 
Syftet med denna rapport och de bakomliggande testerna är att ge en 
uppdatering av bilden från 2011 om, och i så fall hur, trafiken på Internet i 
Sverige påverkas på sätt som kanske inte är helt kända eller accepterade av 
allmänheten. Inte heller denna gång är den bilden helt komplett. Mätningar 
pågår kontinuerligt och metoderna förfinas och förbättras allt eftersom. 
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2 Sammanfattning 
Våra mätningar bekräftar att de svenska Internetoperatörerna (Internet Service 
Providers eller ISP), på såväl fasta anslutningar som mobila, vidtar åtgärder 
som påverkar trafiken. Det är dock inte alltid så enkelt att räkna ut exakt vilka 
åtgärderna är. 
 
Vissa saker går att härleda med någon säkerhet, medan andra nog förblir 
okända och är baserade på parametrar som bara är kända av operatören själv. I 
alla fall om inte myndigheter med stöd av lagstiftning skulle tvinga 
Internetoperatörerna att berätta vad som pågår. 
 
Trafikmönstret är på de flesta ställen ”brusiga” det vill säga naturliga skillnader 
i mätdata på grund av Internets beskaffenhet och varierande last men på andra 
ställen ser vi tydliga och återkommande skillnader som tyder på en medveten 
styrning/strypning av trafiken. Det går inte att säga exakt var denna styrning 
sker längs vägen. 
 
Från de stickprovsmätningar som gjorts sedan mitten av 2011 fram till idag så 
ser vi inte några större förändringar. Idag kan vi dock se påverkan mer i detalj 
eftersom mätningarna och datainsamlingen görs mer regelbundet. 
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3 Bakgrund: Varför vill Internetoperatörer begränsa trafik? 
Det finns flera olika anledningar till att en ISP (här avses alla som levererar 
Internetförbindelser oavsett vad de kallas; bredband, Internet, mobilt 
bredband, surf, et cetera) vill begränsa en viss typ av trafik: 
 
• En viss typ av trafik är dyr för en ISP – till exempel kapacitet till 

transitoperatörer för samtrafik som ger åtkomst till hela Internet eller egna 
transatlantiska förbindelser. 

• En viss resurs i nätet är begränsad, till exempel radiospektrum för 3G- 
respektive4G-tjänster. 

• ISP:n vill skapa sämre förutsättningar för en konkurrerande tjänst än sin 
egen för att på så sätt tjäna mer pengar. Här kan det även handla om att 
kunden inte ska kunna använda en gratis Internetbaserad tjänst för till 
exempel IP-telefoni utan tvingas att använda den avgiftsbelagda tjänsten 
från operatören. 

• Operatören vill skydda nätet mot överbelastningsattacker som kan vara både 
avsiktliga och oavsiktliga. 

• Operatören vill att kunder som använder relativt lite kapacitet inte ska bli 
diskriminerade av storförbrukande kunder. 

 
Det finns med andra ord många olika bakomliggande motiv till att begränsa 
trafik; ekonomisk vinning, att få nätet att leverera en tjänst som är lika för alla 
samt att skydda mot skada som exempelvis överbelastningsattacker. 
 
Begränsningarna kan göras på olika delar av nätet och då påverka olika många 
kunder på olika sätt: 
 
• Begränsa trafiken per kund, till exempel genom att sätta begränsningen på 

kundens accessförbindelse. 
o Absolut (en viss typ/grupp av trafik får inte ta mer än en viss 

kapacitet) 
o Relativt (en viss typ/grupp av trafik får inte ta mer än en viss del av 

kapaciteten) 
• Begränsa alla kunder, till exempel genom att sätta begränsningen för en viss 

typ av trafik på en transitförbindelse eller koppling till en knutpunkt. 
o Absolut (en viss typ/grupp trafik får inte ta mer än en viss kapacitet) 
o Relativt (en viss typ/grupp trafik får inte ta mer än en viss del av 

kapaciteten) 
• Begränsa kunder på en viss plats, till exempel en viss sektor i en 3G- eller 

4G-radiomast. 
 
Var begränsningen görs kan i sin tur leda till olika typer av påverkan om man 
ser till antalet kunder, men modern utrustning som till exempel finns på en 
transitförbindelse kan urskilja en enstaka kunds data och begränsa enbart den. 
 



  Hälsoläget i .SE 2013 
  Nätneutralitet - Operatörernas påverkan på Internettrafik 
 
 

6 
 

4 Att mäta om trafik påverkas 
Att mäta trafik på Internet är ingen enkel uppgift. 
 
Till att börja med är utgångspunkten den att det varken ekonomiskt eller 
praktiskt går att bygga nätet så att alla slutkunder kan använda sin fulla 
kapacitet till alla destinationer samtidigt. Därför byggs nätet baserat på statistik 
och ekonomi. Statistiken visar hur stor belastning som finns i olika delar av 
nätet över tiden och skillnader beroende på dag i veckan och tid på dygnet. 
Ekonomin styr i vilken takt man bygger ut förbindelser i förhållande till när det 
börjar förekomma perioder där all den tillgängliga kapaciteten överskrids samt 
hur mycket och hur länge en förbindelse får vara överbelastad innan den byggs 
ut. Det är tämligen normalt inom ISP-branschen att operatörerna överbokar 
sina förbindelser. Anta att en ISP har en 100 Mbit-förbindelse till en station, då 
kan operatören exempelvis erbjuda och sälja 30 stycken 10 Mbit-förbindelser 
från den stationen, motsvarande en överbokning på 300 procent. Trafiken 
mellan två platser på nätet går dessutom via en eller flera olika ISP:er med olika 
policyer för överbokning och nätutbyggnad. 
 
Det finns med andra ord ingen enskild plats på nätet mot vilken man kan mäta 
för att få veta hur mycket data man kan sända eller ta emot för någon viss form 
av trafik då mätningarna sannolikt påverkas av vilka olika delsträckor som är 
inblandade. 
 
Man kan inte heller utgå från att specifika mätningar är möjliga att upprepa 
med samma resultat då belastningen kan förändras över tiden beroende på 
andra användares användning då flera användare delar på samma förbindelse. 
 
Mätningar kan dock göras enligt en modell där två eller flera typer av trafik 
skickas mer eller mindre samtidigt och jämförs mot varandra. Denna modell ger 
förvisso inte något klart besked om hur mycket man totalt kan överföra (det kan 
variera över tiden) men den kan visa om det finns skillnader mellan de olika 
typerna av trafik. För att göra mätningarna mer tillförlitliga bör de göras under 
tillräckligt lång tid, upprepas vid flera tillfällen samt göras under olika delar av 
dygnet och året. Mätningar med resultat som avviker för mycket från varandra 
bör också hanteras på ett balanserat sätt. 
 
En viss försiktighet måste med andra ord iakttas när man tolkar resultaten, 
speciellt om de relativa skillnaderna mellan olika typer av trafik procentuellt 
sett är små. 
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5 Analys av resultat 
 

5.1 Idé och start 2010 
.SE beslutade alltså hösten 2010 att starta ett projekt som bland annat hade som 
mål att, baserat på ett antal manuella mätningar analysera resultaten och 
därefter diskutera dem med berörda ISP:er, teknisk expertis och andra 
intresserade. 
 
En tanke var också att aktiviteten skulle kunna tjäna som underlag för att vi 
skulle bestämma oss för om det var mödan värt och meningsfullt att utveckla  
en tjänst som genomför mätningarna automatiskt. 

5.2 Mätmetod 
För att få en allsidig belysning genomfördes mätningarna genom 
Internetåtkomst via: 
 

• ett antal ADSL-abonnemang; 
• fiberanslutet bredband; 
• bredband via kabel-TV; samt 
• ett antal mobila bredbandsabonnemang. 

 
Som server och mätmetod valdes Glasnost från Max Planck Institute for 
Software Systems. Mjukvaran installerades på två servrar placerade hos olika 
ISP:er för att jämförelser skulle gå att göra olika mätpunkter mot de två 
servrarna. Mätningar gjordes manuellt under sommaren och hösten 2011. 
Mätmetoden beskrivs övergripande i bilaga 1. 
 
Mätningarna bestod av en serie av fyra olika slags mätningar och varje slags 
mätning genomförs tre gånger. Dessutom genomförs alla mätningar såväl 
nedströms som uppströms. Totalt blir detta 24 separata mätningar som ligger 
som underlag för analysen. 
 
I diagram 1 ses resultaten av en mätning gjord från en mätpunkt till en av 
servrarna. Varje stapel motsvarar medelvärdet för en mätserie med tre olika 
mätningar. Den första gruppen med fyra par staplar visar resultat för 
protokollet BitTorrent. I det första paret visar den blå stapeln resultatet av en 
mätning med BitTorrent rakt av och den intilliggande röda stapeln resultatet av 
en mätning med ett referensprotokoll på samma port som BitTorrent brukar 
använda.  
 
Sedan följer nästa stapelbar där den blå är BitTorrent på en annan port än den 
normala och påföljande röda är referensprotokollet på samma port. Efter detta 
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kommer en tredje mätning som är en jämförelse där BitTorrent jämförs mellan 
två olika portar och i det fjärde paret jämförs referensprotokollet på två olika 
portar. Sen upprepas mätningarna på samma sätt för Flash Video (YouTube et 
cetera) och därefter ytterligare en gång för http (vanlig surf). 
 

 
Diagram 1 
 
När vi analyserade resultaten från de ”fasta” abonnemangen uppvisade några 
mätningar tecken på att trafiken påverkats. Från en anslutning var detta extra 
tydligt men då bara mot den ena servern. Då den noterbara skillnaden mellan 
de två servrarna var att den ena satt hos en ISP som utbytte trafik direkt med 
abonnemangets ISP och den andra via en tredje part (transit) misstänkte vi att 
den påverkan som sker av trafiken görs någonstans mellan de båda ISP:erna 
snarare än specifikt på abonnemanget. Detta illustreras i följande bild: 
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Från de ”mobila” abonnemangen var situationen en helt annan. Här gav 
testerna vid handen att vissa ISP:er systematiskt nedprioriterar eller rent av 
blockerar trafik med BitTorrent. Mätningarna gav också indikationer om att 
vissa ISP:er påverkar trafik för Flashvideo och http – men där var resultaten 
inte lika entydiga. Vi noterade också att en ISP blockerade alla inkommande 
förbindelser mot kund. 

5.3 Slutsatser från mätningarna 2011 
Att det förekom påverkan var tydligt från den första omgången mätningar. Inte 
överallt och på alla protokoll – men det förekom. Det finns givetvis också 
utrymme för förbättringar av mätningarna. Målet för projektet har INTE varit 
att skapa en perfekt plattform eller till hundra procent odiskutabla data utan 
egentligen bara att titta närmare på vad som verkar hända genom begränsade 
stickprovskontroller. Baserat på de resultat som uppvisades beslutade .SE att 
fortsätta och utveckla och automatisera testerna under 2012. 
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6 Fortsättningen 2012 
Under 2012 har vi vidareutvecklat mätmetoden med målsättningen att 
åstadkomma ett antal förbättringar. Dessa implementerades i huvudsak i 
mjukvaran som är en utveckling av Glasnost som nu går under namnet Candor. 

6.1 Datainsamling 
Under sommaren 2012 påbörjades lagringen av resultat från mätningarna i en 
databas och så småningom började vi titta mer noggrant på det data som kom 
in. Baserat på den analysen beslutade vi att ändra taktik så att vi i stället för att 
göra tre mätningar efter varandra valde att bara göra en mätning - som en följd 
av det så skulle vi hinna göra 24 mätningar per probe och dag. I den tidigare 
mätmetoden och analysen gjorde vi medelvärden på de tre mätresultaten för att 
få bort eventuella tillfälliga avvikelser – Internet är ju en miljö som ständigt 
förändras. 
 
Till skillnad från den förra undersökningen har vi nu resultat från så många 
mätningar att vi tydligt kan se om något eller några mätvärden avviker. Därför 
jämför vi varje värde direkt mot det högsta uppmätta värdet under perioden. 
Det är inte heller så att det är små avvikelser eller förändringar vi söker efter, 
utan kraftiga och återkommande.  
 
Tittar man på rådata kan det se ut som i diagram 2 nedan. Efter datum och 
tidpunkt för mätningen följer mätvärden för 1. testprotokollet på standardport, 
2. referensprotokollet på samma port, 3. testprotokollet på en avvikande port 
samt 4. referensprotokollet på denna port.  
 

 
Diagram 2 

 
Under hösten 2012 låg fokus fortsatt på att förbättra mätsystemet baserat på de 
data som samlas in. En hel del problem har funnits med att få en stabil miljö för 
mätningar av mobildata. Bland annat har vi varit tvungna att kassera data då 
mätningarna gjordes via probernas management-gränssnitt om 3G-
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förbindelsen inte var igång. Detta hade skett vid ett antal tillfällen och från olika 
prober men det har inte gått att avgöra exakt vilka mätningar och därför gör vi 
valet att vi inte kan lita på några av dem. 
 
Själva mätsystemet har också förbättrats med mer loggning, blivit mer robust 
och fått ett webbgränssnitt för att övervaka vad som händer i systemet och för 
att hämta data. 

6.2 Analys och presentation av resultaten från mätningar 
Med 20-talet prober som kör mot tre mätservrar och på tre olika protokoll 
skulle antalet grafer bli 180 om man skulle välja att visa alla protokoll mot 
respektive referensprotokoll. Som vi visar längre fram i rapporten kan man 
givetvis även ställa olika protokoll mot varandra, titta på data som Mbit/s eller 
relativt i form av en kvot - eller ställa samma protokoll mot olika mätservrar 
mot varandra. Antalet möjliga grafer är i princip oändligt. Detta skapar också 
mycket arbete när vi försöker identifiera avvikelser. 

6.3 Exempel på data från mätningar 2012-2013 
 
Låt oss titta på några exempel: 
 

 
Diagram 3. 
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Diagram 3 är ett exempel på hur data i den nya miljön kan presenteras i ett 
vanligt linjediagram då mätningarna upprepas löpande. X-axeln representerar 
tiden vilket i det här fallet sträcker sig över 4 dagar och motsvarar 96 mätningar 
– 24 mätningar per dygn. Y-axeln representerar kvoten mellan det högsta 
värdet bland mätningarna och mätvärdet. Det betyder att värdet aldrig kan bli 
högre än 1.0 eller lägre än 0. Ju högre värde destonärmare det maximala av vad 
som uppmätts ligger mätningen. Det vill säga att ju närmare 1,0 desto bättre! 
 
Däremot är det inte säkert att 1,0 motsvarar vad leverantören lovat eller vad 
som är tekniskt möjligt. Det är bara en jämförelse med det bästa vi lyckats 
uppmäta. Vill man studera hur data förhåller sig till abonnemangsvillkoren så 
kan man välja att titta på bithastighet (bitrate) i Mbit/s. Då blir det å andra 
sidan svårare att jämföra två olika abonnemang med olika egenskaper. 
 
I just detta diagram tittar vi på fyra dataserier från en och samma probe mot 
samma mätserver; BitTorrent på sin vanliga port, BitTorrent på en annan port, 
ett referensprotokoll (som förhoppningsvis inte ska identifieras som något 
specifikt alls av nätet) på BitTorrents port och sedan referensprotokollet igen på 
en helt annan port. Tanken är att se om det blir någon skillnad på BitTorrent 
både mellan de två portarna och mellan BitTorrent och referensprotokollet. 
 
I denna mätserie verkar inte några av graferna vara speciellt korrelerade. De har 
dessutom värden som är mellan 0,9 och 1,0 vilket för Internet i stort är väldigt 
bra. 
 
Att diagram 3 varken visar avvikelser mellan protokollen eller i stort kan bero 
på att proben i detta fall gjort mätningar mot en mätserver som sitter hos 
samma ISP som proben sitter på. Korta svarstider och få flaskhalsar gör att 
mätningarna visar på små avvikelser över tiden.  
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Diagram 4 
 

Om vi tar mätningar från samma probe mot en mätserver hos en annan ISP blir 
resultaten något annorlunda. Någonstans på vägen passerar mättrafiken en länk 
som har högre belastning och detta påverkar mätningen något. Till skillnad från 
diagram 3 kan man här se några ställen där alla eller de flesta mätningar fått ett 
lägre värde. Det beror troligen på någon form av högre belastning i nätet just vid 
den tidpunkten. Exakt var går inte att avgöra. 
 
Här kan det vara på sin plats att påpeka att detta är fullständigt normalt. 
Internet är inte – och kan inte vara – byggt för att ge full prestanda från alla 
punkter till alla andra punkter samtidigt hela tiden. Ett sådant Internet är mer 
eller mindre tekniskt omöjligt och framförallt fullständigt ohållbart ekonomiskt. 
Internet är helt enkelt en rimlig kompromiss mellan prestanda och kostnader.  
 
Att denna typ av variationer syns i grafen är också en bekräftelse på att 
mätningarna faktiskt fungerar. Raka linjer är inte typiskt för Internet. Snarare 
är det så att ju längre det är mellan probe och mätserver dess mer ”brus” kan 
man förvänta sig. 
 
Ett annat sätt att titta på data är att jämföra mätdata för samma protokoll mot 
de tre olika mätservrarna parallellt: 
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 Diagram 5 
 

Bakomliggande data är desamma som från de tidigare graferna med den 
skillnaden att här har vi valt den data som representerar BitTorrent mot tre 
olika mätservrar. Här framgår ganska tydligt att server 2 har minst variation 
och högst värden medan server 1 och 3 varierar något mer. Utan att göra någon 
matematik av det ser det ut som om server 1 i genomsnitt har lite bättre värden 
än server 3 men å andra sidan finns fyra punkter där data var synbart lägre än 
server 3. Dock visar ingen av kurvorna något speciellt dåligt resultat. Med 
mätningar som utom i undantagsfall håller sig över 80 procent av den bästa 
mätningens värde är detta relativt normalt.  
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Diagram 6 
 

I diagram 6 har vi brutit ut en mätning från en probe mot en specifik mätserver 
över BitTorrent och ställt den mot mätningen med referensdata för samma 
probe och server för att titta närmare på detta. Om man jämför kurvorna är 
toppar och dalar relativt väl korrelerade – om än inte helt lika. Eftersom 
mätningarna inte görs exakt samtidigt utan med någon minuts mellanrum kan 
givetvis lasten i nätet förändras. När det gäller en ISP:s stamnät lär dock antalet 
användare som belastar dem vara tillräckligt stort för att enskilda användares 
utnyttjande av nätet inte ska kunna påverka resultatet. Lasten bör alltså vara 
statistiskt sett jämn och förändras långsamt över tiden. Närmare kunden kan 
nätet serva färre användare och där kan möjligen lasten förändras snabbare om 
ett antal användare råkar utnyttja någon tjänst som kräver hög kapacitet. Därför 
får man hålla i minnet att en enstaka mätning där värdena är avvikande inte 
nödvändigtvis behöver betyda något! Hade det ena protokollet däremot 
behandlats annorlunda av utrustningen i nätet så skulle man se till exempel den 
röda linjen i genomsnitt ligga högre än den blå och den blå ha distinkta 
återkommande bottnar – antagligen under den del av dygnet som har högst last. 
Nu är röd lägst ibland och blå ibland. För att visa på skillnaden kan man 
jämföra med diagrammet nedan: 
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Diagram 7 
 

Det är nog svårt att få ett tydligare exempel på hur ett protokoll är undertryckt 
jämfört med referensprotokollet. Grafen är skapad på samma sätt som den 
tidigare. En probe mot en server – BitTorrent och referensprotokoll. Om man 
tittar på den blå kurvan som representerar dataöverföring med BitTorrent så ser 
vi sex distinkta ”dalar” under perioden sen eftermiddag till midnatt - varje dag - 
där kapaciteten för BitTorrent kryper ner mot 0,3-0,1. Jämför detta med den 
röda linjen som representerar referensprotokollet och som sämst, vid ett enda 
tillfälle, snuddar 0,8 men annars ligger mellan 0,9 och 1,0. Det är den typen av 
skillnader vi söker efter, återkommande och betydande. 
 
Av någon anledning sjunker alltså genomströmningen av BitTorrent-trafik 
relativt sett mot referensprotokollet rejält och regelbundet. Det är svårt att 
tänka sig att detta beror på protokollens egenskaper eller att användarna skulle 
minska användandet just vid dessa tidpunkter. Snarare tvärt om. 
 
Om minskningen beror på att lasten når vissa nivåer vid dessa tillfällen och ett 
procentbaserat villkor slår in för att undertrycka BitTorrent eller om det enbart 
är tidsbaserat är svårt att säga.  
 

  



  Hälsoläget i .SE 2013 
  Nätneutralitet - Operatörernas påverkan på Internettrafik 
 
 

17 
 

En annan intressant jämförelse är de tre protokollen mot varandra över samma 
tid. Det kan se ut som i diagrammet nedan: 

 

 
Diagram 8 
 

Här använder vi samma probe och mätserver som tidigare men från en något 
senare period då det fanns data utan störningar på alla protokollen. Här 
framgår tydligt att trafik med Flashvideo (YouTube et cetera) och http (surf) 
är om än inte jättejämna så i alla fall rimliga medan BitTorrenttrafiken 
verkligen är rejält ojämn! 

6.4 Förändringar över tiden 
Det finns vissa mätningar där vi också har sett rejäla förändringar i 
trafikdata, det vill säga data har sett ut på ett sätt ena dagen och sedan mer 
eller mindre över en natt förändras bilden. Nedan kommer ett exempel där vi 
först ser data från två vardagsdygn ena veckan och sedan två från 
nästkommande vecka;  
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Diagram 9 
 

 
Diagram 10 
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Data presenteras här i Kbit/s för att visa hur det kan se ut och som synes maxar 
förbindelsen ut på runt 160 000 Kbit/s eller runt 16 Mbit/s. I den första grafen 
ser vi hur BitTorrent går betydligt långsammare under den ”klassiska” 
kvällsperioden medan referensprotokollet utom i ett par fall håller sig över 
10 Mbit/s. Noteras bör att även referensprotokollet får sämre värden under en 
kortare period för att sedan ”återhämta sig” när BitTorrent går i botten. 
 
I den andra grafen ser vi först och främst hur tre mätvärden saknas i grafen. Så 
kan det se ut till exempel om systemet varit nere för uppgradering eller om det 
varit något problem med mätningarna. Grafen är vald för att illustrera att 
systemet inte är perfekt men att de data som produceras fortfarande är rimliga. 
 
Det som verkligen sticker ut är dock att de fyra kurvorna följer varandra mer 
eller mindre exakt – det är inte längre så att de två som visar BitTorrent är låga 
och de andra högre. Då detta förändrades så sent som veckan innan denna 
rapport togs fram kan det bli intressant att följa upp om det bara är en tillfällig 
ändring eller om det kommer att hålla i sig. 

6.5 Andra typer av mätningar 
Under 2012 utvecklades funktionalitet för att mäta SIP - ett standardiserat 
protokoll för IP-telefoni. Anledningen till att valet föll på SIP är att många andra 
lösningar och protokoll för IP-telefoni är leverantörsspecifika och stängda det 
vill säga det finns inte några öppna specifikationer över protokollen. Skype är 
ett sådant exempel. 
 
Att titta på SIP kan dock vara intressant eftersom det finns anledning att 
misstänka att en ISP antagligen hanterar olika IP-telefoniprotokoll på samma 
eller liknande sätt. Dessutom innehåller de tester som görs för SIP en del 
information som rakt av kan överföras på andra protokoll, till exempel jitter 
(brus) , drops (paketförluster) och packet re-ordering (omsändning).  
 
Data från SIP-testerna förändras inte mycket över tid. Här kan medelvärden 
vara mer givande. I genomsnitt skickas 1 500 paket per test. För de prober som 
sitter på fasta anslutningar (fiber, kabel-TV eller ADSL) ligger siffrorna rätt lika. 
För de prober som har mobila 3G- eller 4G-anslutningar är det likadant. Det ser 
ut enligt nedan; 
 
Probetyp Tx-Jitter Rx-Jitter Tx-Loss Rx-Loss 
Fast nät 0,1-5ms 0,1-5ms ~0 ~0 
Mobilnät 1-10 1-10 enstaka enstaka 
 
Det finns dock ett undantag. Tester mot en specifik testserver ger betydligt 
mycket högre Rx-loss från alla prober utan att de andra uppmätta värdena 
påverkas. I snitt tappas över 1 promille av paketen. Hur mycket en sådan mängd 
tappade paket påverkar samtalskvaliteten går inte att säga bestämt. Det beror 
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väldigt mycket på vilken kodningsteknik (codec) som används och användarens 
förväntningar på hur bra det ska låta. Det bör dock inte påverka samtalet så 
mycket att det bryts. 

6.6 Slutsatser av mätningar 2012 till idag 
Nu (mars 2013) när vårt system samlar in data kontinuerligt och mätningarna 
görs så pass ofta som varje timme får vi tydliga data som visar hur trafiken 
uppför sig mellan prober och mätservrar. Det är uppenbart, baserat på data från 
olika prober och mätservrar, att det finns avvikelser från det ”normala”.  
 
Trafikmönstret är på de flesta ställen ”brusiga” det vill säga naturliga skillnader 
i mätdata på grund av Internets beskaffenhet och varierande last men på andra 
ställen ser vi tydliga och återkommande skillnader som tyder på en medveten 
styrning/strypning av trafiken. Det går inte att säga exakt var denna styrning 
sker längs vägen. 
 
Det är också väldigt mycket data att försöka överblicka. Att generera grafer är 
ett bra sätt att jämföra data och det kan göras på många olika sätt. Här kommer 
vi att jobba vidare med systemets gränssnitt så man enkelt ska kunna välja olika 
typer av jämförelser och tider och automatisk få fram de grafer som genereras 
manuellt idag. Ett sådant verktyg skulle rejält snabba upp analys och 
möjligheten att se avvikelser. 
 
Systemet har också förbättrats över tiden. Framförallt är det stabiliteten i 
mätningarna vi har jobbat med. Att ha många prober och flera servrar som alla 
måste vara igång och göra mätningar hela tiden är en utmaning. Vi har nu nått 
en bra basnivå där de flesta mätningar görs på tid och utan uppehåll. Detta gör 
data mycket enklare att analysera. 
 
Det återstår dock arbete med framförallt de prober som sitter på 3G- och 4G-
anslutningar. Dessa är generellt knepigare att få stabila. 3G- och 4G modem 
byggda som USB-baserade ”stickor” har en tendens att tappa anslutningen och 
kan inte enkelt återställas utan manuella handgrepp. 
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7 Ordlista 
 
Transitoperatör  En operatör som åtar sig att förmedla trafik för en annan 

operatör och dennes kunder till en tredje operatör.  Till 
exempel kan en svensk ISP köpa anslutning till Asien eller 
USA från British Telecom som då agerar transitoperatör till 
en annan operatör i mottagaränden. 

 
Radiospektrum  Frekvenser för mobiltelefoni över 3G- och 4G fungerar 

ungefär som radiostationer på FM-bandet (SR P1, P2, P3 
med flera). Varje station kan bara skicka en viss mängd 
information (tal, musik) och på samma sätt kan en 
mobiloperatör bara tillhandahålla en viss mängd samtal eller 
nedladdning i ett visst antal Mbit/s på samma plats (inom 
samma cell). 

 
IP-telefoni  Telefonsamtal som skickas över Internet istället för 

telefonnätet. 
 
(D)DoS  (Distributed) Denial of Service, på svenska 

överbelastningsattack. Benämning på när någon eller några 
skickar en så stor mängd information till en server eller tjänst 
på Internet att denna tjänst inte klarar att hantera 
informationen utan antingen blir väldigt långsam eller slutar 
fungera helt och hållet. 

 
Accessförbindelse Den förbindelse som ansluter en användares (privatperson 

eller företag) utrustning till Internet. 
 
Accessnät  Den del av nätet som finns närmast användaren och som 

används för åtkomst till annat nät. 
 
Transitförbindelse  En förbindelse för trafikutbyte mellan en ISP till en 

annan för deras respektive kunders räkning. 
 
Testserver  Server som utgör ena delen i de tester .SE gör över Internet. 
 
Probe  Dator som sitter ansluten som om den vore vilken kund som 

helst och utgör den andra delen i de tester som .SE gör över 
Internet. 
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BitTorrent  Protokoll som används mellan datorer på Internet (peer to 
peer) för att överföra filer och annan information. Protokollet 
är vanligt förekommande vid så kallad fildelning men 
används även till tjänster som Spotify och Voddler. 

 
FlashVideo  Det vanligaste protokollet för att titta på video över Internet. 

Används till exempel av YouTube. 
 
HTTP  Det protokoll som som ligger till grund för överföringen när 

en webbläsare ber om information från en webbsida på en 
server på Internet. 

 
ISP  Förkortning för Internet Service Provider. Operatör som 

levererar Internettjänst till användare. 
 
Protokoll  En uppsättning regler för ett datorprograms växelspel med 

andra program, till exempel hur program ska skicka 
information över Internet för att alla mottagare ska kunna 
tolka informationen. Jämför med hur ordförråd och 
grammatik eller syntax och semantik är språkens ”protokoll”. 

 
Referensprotokoll  Ett protokoll som ingen bryr sig om och som därför inte 

påverkas på något speciellt sätt. 
 
Mbit/s  Miljoner bitar per sekund. Bestämning på hur mycket 

information som kan överföras. En bredbandsanslutning 
brukar klara mellan 10 och 100 Mbit/s och ett mobilt 
bredband mellan någon enstaka upp till 10-20 Mbit/s. 

 
Kbit/s  Tusental bitar per sekund. En enhet som idag kanske är för 

liten för att användas i bredbands- och 
Internetsammanhang. Se Mbit/s. 

 
Paket  Ett större antal bitar information som hör ihop kallas ibland 

för paket. 
 
Stamnät  Samling av (ofta rikstäckande) huvudledningar och noder för 

nättrafik. En typisk operatör på Internet bygger sitt nät runt 
ett stamnät som kan ha en varierande nättopologi mellan 
orter och anläggningar för att transportera kunders trafik. 

 
Genomströmning  Hur många bitar som kan passera per sekund. 
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Skype  Ett leverantörsspecifikt program som tillhandahåller IP-
telefoni det vill säga telefoni över Internet. Skype ger också 
möjlighet till bild och textöverföring et cetera 

 
Jitter/brus  Ojämnhet i genomströmning som kan bero på många saker 

men som normalt sett inte anses vara ett fel. 
 
Drop  Förlust. En mängd data(paket) som inte kommer fram till 

mottagaren på Internet. Lite som bagage som inte kommer 
fram men mindre irriterande.  

 
Packet re-ordering  Om ett antal paket skickas från en avsändare till en 

mottagare men de inte anländer i samma ordning som de 
skickades. Helt eller delvis. 

 
Codec  En funktion som omvandlar till exempel tal eller musik till 

bitar av information som kan skickas över Internet eller ett 
annat digitalt medium. 

 
Modem  Modulator/demodulator. En utrustning som översätter 

digitala signaler till analoga och vice versa, så att man kan 
använda analoga medier för digital informationsöverföring. 
Utrustningen ansluter till exempel en dator till Internet via 
telefonnätet eller mobilnätet. Ordet är inte helt tekniskt 
korrekt för mobilnätet men används relativt ofta i den 
kontexten ändå. 
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Bilaga 1 – How Candor works 
This document explains on a high level how the measurement in Candor is done. Candor has 
several different test suites. 

Protocol test 
This test tries to detect differentiation, if the ISP handles protocols and traffic in different ways. 
This is fairly common if the bandwidth is a limiting factor such as in slow or overbooked access 
technologies (3G/LTE), and expensive peering agreements between ISPs. 
 
The test is simple. It first replays a recording of the protocol being tested (BitTorrent, HTTP et 
cetera) and measures the speed of the transfer. Another test is then replayed, with the well-known 
TCP port number changed to an unused port, measuring the speed of this transfer. If there is a 
notable difference in speed, some type of protocol filtering is probably being done using TCP port 
numbers. 
 
In today’s ISP networks Deep Packet Inspection – DPI has been deployed in many places. They 
can detect protocols without depending on any TCP port numbers, and limit/block based on this 
detection. 
 
To measure DPI identification/differentiation of protocols another test is being run, but this test 
has the payload of all data packets (i.e. the protocol data that DPI tries to identify) replaced with 
random data. We call this the reference traffic. If the speed of the real protocol and the reference 
test differs, DPI is probably deployed and limits the bandwidth. 
 
Each protocol test contains eight subtests. They are divided into two groups with four tests each. 
One group measures differentiation from Internet to the test probe, the other from test probe to 
the Internet. The four tests are: 
 
1. Run real protocol, on well-known port 
2. Run real protocol, on a different port 
3. Run reference protocol, on well-known port 
4. Run reference protocol, on a different port 

Port test 
Port test identifies if TCP and UDP ports are blocked by the ISP. This is fairly common, for 
example the ISP can block outgoing mail using SMTP protocol, typically to limit the possibility for 
the users to send spam email, or Netbios over TCP (used by Windows file sharing) to block 
unwanted sharing of broadband users files. 
 
The port test client sends commands to a port test server informing the server what protocol (TCP, 
UDP) and port that should be tested. The server dynamically opens the ports, the client then tries 
to communicate with the server and when done the port is closed in the server. During the test the 
client IP address is transmitted to the server and the server compares this IP address with the 
TCP/UDP connection address. If they are different the client is behind a NAT device, doing 
address translation. 
 
The client can also order the server to test in the other direction, effectively measuring blocked 
ports from Internet to the probe. 
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SIP Test 
SIP test uses a standard SIP client (PJSIP/PJSUA) in combination with an SIP softswitch to 
perform standard voice calls (Voice over IP – VoIP) over Internet. A call is 30 seconds long, using 
voice data stored in a .WAV file. When the call is finished statistics around number of packets, 
packet loss, delay, variation in delay (jitter) is collected, indicating if there is something that stops or 
tampers with VoIP. 



.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Box 7399, 103 91 Stockholm
Tel 08-452 35 00, Fax 08-452 35 02
Org. nr 802405-0190, www.iis.se

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig 
organisation som ansvarar för Internets svenska toppdomän .se. Vi 
har hand om administrationen och driften av alla de över en miljon 
domännamn på Internet som slutar på .se. Vårt överskott går till fort-
satt utveckling av Internet i Sverige genom en rad olika satsningar som 
på olika sätt bidrar till utvecklingen och användningen av Internet. 

Hälsoläget i .se är en av dessa satsningar. Syftet med satsnings-
området är bland annat:

 → att övervaka kvaliteten på Internets infrastruktur i Sverige genom 
att samla in och analysera fakta, 
 → att sprida resultaten från undersökningarna, samt
 → att genom råd och rekommendationer medverka till att infra-
strukturen har god funktionalitet och hög tillgänglighet. 

Syftet är också att vid behov uppmärksamma och informera om 
brister och missförhållanden.
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