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Telefoni 

 

 

Fast telefoni 

 

Fasta telefoner i telefonjacket är den form av kommunikation som de flesta födda på 70-

talet eller tidigare är vana vid. Först kopplades samtalen fram med hjälp av en telefonist i 

stora manuella växlar. Det var bokstavligen två abonnenter som 

kopplades ihop.  

 

 

Trådlösa telefoner kommunicerar på upp till 300 

meter från sin basstation (upp till 50 meter 

inomhus). Svagare signaler än mobiltelefoner och 

därför mindre strålning. De flesta använder 

överföringsstandarden DECT (Digital Enhanced 

Cordless Telecommunications).  

 

 

IP-telefoni eller bredbandstelefoni är enkelt uttryckt telefoni via internet. De flesta 

internetoperatörer erbjuder billigare samtal och lägre månadskostnad än genom telejacket. 

Telefonen kopplas till det modem som internetoperatören förmodligen redan har skickat till 

dig för bredbandets skull. Man behåller sitt gamla nummer eller skaffar ett nytt.  
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Mobiltelefoni 

 

 

Att en mobiltelefon får sin signal från en s.k. basstation på en hög byggnad eller en mast, det 

vet de flesta. Under årens lopp har olika standarder utvecklats för att fylla kraven på ökad 

hastighet och kapacitet.  

 

NMT-nätet var vårt första mobilnät och kom 1981, men standarden togs fram redan 1973! 

Det var ett analogt system och sändes på två olika 

frekvenser: 450 MHz (megahertz) för 

fordonsmonterade telefoner och 900 MHz för 

handhållna. Fordonstelefonerna fick sända med hela 

15 W effekt, till skillnad mot 2 W för de handhållna.  

I ett analogt system kan ljudkvalitén vara allt från 

utmärkt till knappt hörbar. I ett digitalt är det 

antingen mottagning eller inte.  

NMT-systemet 900 MHz släcktes ner vid 

millennieskiftet medan 450 levde kvar till nyåret 

2007/2008.  

Numera driver bolaget Net1 verksamhet på 450-

bandet, fast för digital telefoni och mobilt bredband i 

glesbygden.  

GSM-nätet är det äldsta digitala telefonnätet i 

Sverige och startades 1992. Förutom samtal kan även 

data överföras, men det går med dagens mått väldigt 

långsamt, som mest 236,8 kbit/sekund. 

3G-nätet introducerades 2003 med operatören Tre i spetsen. Precis som GSM kan 3G 

överföra både tal och data, fast upp till 40 gånger snabbare. Först nu kan vi tala om ett 

mobilt bredband.  

4G-nätet är skapat för att ge ännu högre datahastighet och för att avlasta 3G-nätet från 

datatrafik. Här kan endast data överföras, inte samtal. Hastigheter på upp emot 80 Mbit/s är 

inte helt ovanliga, men oftast är 20-40 Mbit/s genomsnittet.  
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Mobilabonnemang 

 

Det här är numera en djungel, så för att reda ut begreppen ska jag försöka att kategorisera 

det hela.  

Det finns egentligen två olika saker du betalar för, om du har en ”smart” telefon: Samtalen 

och surfandet. 

 

 

Det mest ekonomiska om du har en ”smart” telefon, eller ”smart phone” på engelska, är ett 

abonnemang med fast pris per månad. Det innebär att du får ringa, skicka SMS och MMS hur 

mycket du vill (inom rimliga gränser – läs alltid villkoren!).  

Vanliga storlekar på den s.k. surfpotten, alltså den mängd data som du får använda varje 

månad, ligger på 0,5 GB till 100 GB. Surfpotten kan ofta ingå i månadsavgiften, men även 

köpas separat som engångsavgift vid behov. På senare tid har behovet av stora datamängder 

ökat och numera finns även obegränsad surf att köpa (för ca 500 kr/månad).  

1 GB räcker bara till 1 timme film i HD-kvalitet eller ca 10 timmar musik, men för dig som 

bara använder mobilen till att kolla enstaka hemsidor och mail räcker 1 GB långt.  

 

Olika operativsystem i telefonen 

En modern telefon är en dator med lite mindre skärm. Länken mellan människan och 

maskinen kallas operativsystem. Det är som ett ramverk, där de olika programmen körs.  

Android är ett s.k. öppet operativsystem, som används av många olika tillverkare. De största 

märkena är Samsung, LG, Sony och HTC. Även Huawei och ZTE kommer starkt. Eftersom 

systemet är öppet och programkoden (”källkoden”) är offentlig, får vem som helst skriva 

program till Android. Därav de miljontals ”appar” (applikationer) som finns att ladda ner till 

telefonerna.  

De allra flesta tillverkarna sätter sin egen prägel på Android. Den enda telefonen som är i 

”ren” version är Google Nexus-mobilerna.  

 

Samtal 
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iOS är Apple ägare till. De satsar mycket på design och enkelhet, fast det innebär inte alltid 

att en iPhone är mer lättskött än en med Android eller Windows. 

 

 

Windows Phone  

Microsofts roll som telefontillverkare blev kortlivad och det ser nu ut som att systemet 

kommer att läggas ner inom kort. Först var det Nokia som tillverkade dem, sedan köpte 

Microsoft upp Nokias tillverkning och la under eget namn. Nu är Nokia tillbaka som egen 

tillverkare igen, fast inte med Windows.  

 

 

Några saker du kan ha din smarta mobiltelefon till (eller i många fall även surfplattor): 

- Ringa 

- Skicka SMS (textmeddelanden) 

- Skicka MMS (bildmeddelanden) 

- Skicka mail 

- Kompass 

- GPS (satellitnavigering) och kartor, t.ex. Google Maps 

- Bankärenden 

- Videosamtal via t.ex. Skype, Viber eller Tango 

- Surfa på internet 

- Se på film i appar som SVT Play, Viaplay, Netflix 

- Se på film lagrad på minneskortet 

- Lyssna på musik via t.ex. Spotify eller WIMP 

- Lyssna på musik lagrad på minneskort 

- Fotografera med inbyggda kameran 

- Spela spel 

- Betala kollektivtrafik via SMS 
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Lite allmänt telefonrelaterat tekniksnack: 

 

SIM-kort (SIM = subscriber identity module) är din personliga nyckel till att få ansluta till 

mobilnätet. Där ligger uppgifterna om ditt abonnemang lagrat. Nedan ser du de olika 

storlekarna. Den största används inte längre, men var stor som ett kreditkort. De 

följande heter mini-SIM, micro-SIM och nano-SIM. Var uppmärksam på vilken storlek din 

nästa telefon har, i fall att du behöver byta SIM-kort! 

 

 

PIN-kod (personal identification number) är den kod som krävs för att låsa upp ditt SIM-

kort. 

PUK-kod (personal unblocking key, eller personlig upplåsningskod) – om du slagit fel PIN-

kod tre gånger måste du låsa upp med din PUK-kod.  

SD-kort är en standard på minneskort. I telefonerna används den lilla storleken som 

kallas micro-SD (micro-SDHC och micro-SDXC är nyare varianter av den, som handlar om 

större minnesmängd och snabbare dataöverföring). 

 

Wi-Fi (kan uttalas ”wajjfajj” eller ”wifi”) kallas i dagligt tal för ”trådlöst nätverk” och är en 

trådlös förlängning av en fast internetanslutning i ett hem eller på en offentlig plats. 

Nätverket har alltid ett namn (kallas SSID) och oftast ett lösenord, för att hindra 

obehöriga att snylta på anslutningen.  

 



 
 

6 
 

Bluetooth är en annan trådlös standard för att skicka filer eller att strömma 

ljud mellan två apparater, t.ex. en telefon och en högtalare.  

 

NFC (near field communication) är en trådlös kommunikation över mycket korta avstånd, 

typiskt 3 centimeter, för att andra inte ska kunna fånga upp data. Tanken är bl.a. att man 

ska använda det för att betala med mobilen eller överföra information mellan två 

telefoner, kanske filer eller visitkort. Det finns små ”NFC-taggar”, som man kan 

programmera med olika funktioner. De liknar de plastbitar som man kan hålla emot ett 

kodlås på en dörr för att öppna.  

 

Roaming betyder att man använder en annan operatörs nät, t.ex. när man är utomlands. 

Dataroaming, alltså att mobilsurfa utomlands, kan bli väldigt dyrt, så ta reda på vad som 

gäller innan du reser. Många operatörer har särskilda surfpaket inom EU, så teckna ett 

sådant eller stäng av dataroaming. Då kan du bara surfa gratis på fria, öppna Wi-Fi-

nätverk på t.ex. hotell och restauranger. Observera att de nya EU-reglerna har tvingat 

operatörerna att sänka priserna och för de flesta nya abonnemang gäller samma priser 

och surfpotter i EU som hemma! För att utnyttja detta måste roaming vara påslaget! 

 

NIX Telefon är en förening som finns till för att vi som konsumenter ska kunna tacka nej 

till att bli uppringda av telefonförsäljare. Deras listor matchas och respekteras av seriösa 

säljare. Tjänsten finns även för mobiltelefoner och är alltid gratis, så se upp för de som 

tar betalt för att anmäla dig till registret! Läs mer på http://nixtelefon.org/.  

Ring 077-228 00 00 för att spärra din mobil! 

Många appar kan automatiskt blockera telefonförsäljare eller varna för dem.  

 

QR-koder är en vidareutveckling av streckkoder.  QR står för ”quick response”, snabbt 

gensvar. I rutan kan det lagras flera tusen tecken. Den avläses med kameran i telefoner 

och surfplattor och tolkas av den app som använder koden. Typiska 

användningsområden är parkering, informationsskyltar och reklam.  

 

 

http://nixtelefon.org/
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Internet och nätverk 

Redan i slutet på 1960-talet skapades grunden till Internet i form av ARPANET, som var 

ett militärt forskningsnätverk i USA mellan några universitet. Sedan byggdes detta 

gradvis ut för att slutligen bli dagens otroliga nätverk.  

Varje dator som är ansluten till internet har en IP-adress (IP = internet protocol). Dagens 

format kallas IPv4 och består av 4 grupper med vardera 256 kombinationer. Det ger oss  

4 294 967 296 unika adresser! 

Men nu har vi sedan länge passerat det antalet enheter som vill ansluta till internet, så 

den nya standarden IPv6 används parallellt och ska så småningom helt ersätta den gamla 

och ger ungefär 3,4·1038 adresser. Det borde räcka till den kända delen av universum. 

 

 

Det som de flesta i dagligt tal kallar Internet är egentligen World Wide Web, eller WWW.  

Internet är själva ledningarna, medan WWW är innehållet, som 

består av webbsidor. För att kunna läsa och tolka dessa sidor 

behövs en webbläsare. Några vanliga sådana är Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox och Opera.  

 

Webbsidorna ligger lagrade på servrar, som är anslutna i sin tur via routrar till Internet. 

En server är alltså där din hemsida ligger och en router är en trafikdelare som ser till att 

datapaketen skickas och tas emot dit de ska. 

För att skicka trafik (data) via internet måste det ske via olika s.k. protokoll. Ett protokoll 

är en överenskommen standard. Det vanligaste är HTTP, som används för webbsidor. 

Andra vanliga är FTP för överföring av filer samt POP3 och IMAP för e-post. 

 

E-post, ja! E-mail, mail, mejl, e-postmeddelande. Kärt barn har många namn. 1971 

skickades det allra första mellan två universitet. Du har säkert sett hur en sådan adress 

ser ut: fornamn.efternamn@foretag.se, som ett exempel. Det är noga med att stava 

exakt i en sådan adress. Det finns inget utrymme för tolkningar. Våra svenska ”å,ä och ö” 

får vi ta bort prickarna över, annars fungerar det inte. 

Det lilla tecknet “@” uttalas “at” på engelska, alltså med betydelsen ”vid” eller ”på”, men 

vi säger ofta ”snabel-a”. Det som står efter @ är domänen som adressen tillhör. Ofta är 

det ett företags egen domän, eller en kommun, men vem som helst kan köpa sin egen, 

som min: www.tekniksamariten.se.  

mailto:fornamn.efternamn@foretag.se


 
 

8 
 

Numera kan även privatpersoner köpa adresser som 

slutar på ”.se”. Den sista ”stavelsen” i adressen kallas 

toppdomän och i Sverige är vår landskod SE. Det finns 

några som används i många länder, t.ex. com, org, eu 

och nu. ”Com” är för företag och ”org” för oftast ideella 

organisationer, t.ex. wikipedia.org. ”Eu” förstås för de 

inom EU och ”nu” för vem som helst, men tillhör den lilla 

ön Niue i närheten av Nya Zeeland. Den sistnämnda 

domänen är populär här i Sverige just för att ”nu” kan 

ses som en uppmaning! 

 

 

För att kunna komma ut på internet behövs för de allra 

flesta ett internetabonnemang eller ”surfabonnemang”. 

Det är ett avtal med något av de företag som kallas för 

internetoperatörer, eller ISP på engelska (internet 

service provider).  

Förr ringde man upp ett särskilt telefonnummer med det 

modem som då satt i datorn eller som en extern låda, 

för att komma till en modempool. Min första var 

Algonet. Telenordia och Utfors fanns också. 

Uppkopplingen debiterades per minut och det var 

dyrare att ringa dagtid. Dessutom blev telefonlinjen 

upptagen, så ingen kunde ringa till en medan surfandet 

pågick!  

Så småningom kom det som kallas bredband. Tekniken 

ADSL (asymmetric digital subscriber line) används än 

idag via Telias koppartrådsnät – vårt forna telefonnät. 

Den första hastigheten som jag erbjöds via ADSL var 512 

kbit/sekund, alltså 0,5 Mbit/s. 

Som jämförelse var de allra första modemen som jag 

minns på ca 1200 bit/s, bara en tusendels Mbit/s.  

Sedan dess har vi även fått internet via kabel-TV-nätet 

och genom optisk fiber, som t.ex. Stadsnät.  

 

 

 

 

Bit och byte 

Det minsta 

datapaketet som 

överförs kallas en 

bit. 8 bit blir 

tillsammans en 

byte, som i sin tur 

kan översättas till 

ett tecken på 

tangentbordet. 

En kilobit (kb) är 

ungefär 1000 bit 

och en megabit 

(Mb) motsvarar 

ungefär en miljon 

bit.  

”Bit” används för 

att beteckna 

hastigheten på 

en dataström 

(trafiken). ”Byte” 

används för att 

mäta mängden, 

t.ex. hur stor en 

fil är eller hur 

mycket som får 

plats på en 

hårddisk, en DVD 

eller ett 

minneskort. När 

man menar ”bit” 

används litet ”b” 

och när man 

menar ”byte” 

förkortas det till 

stort ”B”.  
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Internet i hemmet är numera en självklarhet för många, men faktum är att över en miljon 

svenskar står utanför IT-samhället. De flesta är äldre, men det finns även de som inte anser 

sig ha råd.  

Det finns många sätt att få internetanslutning, nämnts på föregående sida.  

När detta ska fördelas i hemmet behövs en router. Den har en IP-adress utåt mot internet 

och skapar en uppsättning av lokala IP-adresser i hemmet, både via kabel och trådlöst.  

LAN (local area network) kallar vi det via kabel. 

WLAN (wireless LAN) eller Wi-Fi kallas det trådlösa. 

WAN (wide area network) är ofta förkortningen på routern där vi ska sätta internetkabeln.  

 

 

 

Figur: Enkel router med en WAN-ingång för internet och 4 LAN-portar ut till datorer 

 

Genom att vi sätter en kabel mellan en av LAN-portarna och datorns nätverksuttag kan vi 

komma åt routerns kontrollpanel. Starta valfri webbläsare i datorn och prova med 

adressen 192.168.0.1.  

På en del routrar kan adressen vara lite annorlunda, se routerns bruksanvisning.  

Ofta finns det ett lösenord för kontrollpanelen, som nästan alltid står under routern.  
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Användarnamn brukar vara ”admin” och lösenordet fantasilöst ”password”. Ändra detta 

när du kommit in i routern! 

Väl inne kan vi ställa in vad vårt nätverk ska heta (kallas SSID, service set identifier). Det 

kan vara upp till 32 tecken långt och är känsligt för stora eller små bokstäver.  

Där ställer vi även in ett lösenord för nätverket (står ibland WPA, WPA2 eller 

WPA/WPA2-PSK), som bör vara minst 8 tecken långt och inte vara ett ord. 

Routrarnas utveckling går fort och följer en trådlös standard som heter IEEE 802.11 följt 

av en eller flera bokstäver (b/g/n/ac) i stigande hastighetsordning.  

Köp bara de med ”ac”-standard idag! 

Se även efter om din tilltänkta router kan kommunicera på båda de frekvensband som 

används (2,4 GHz var det gamla och 5 GHz är det nya). Det brukar stå ”dual band” på 

routern. Om den stöder ac-standard så finns detta alltid.  

Inom nätverket kan de anslutna enheterna ofta kommunicera med varandra, förutom att 

de har tillgång till internet. En surfplatta kan användas till att fjärrstyra TV:n. Hemmabion 

kan spela upp film som ligger på en hårddisk ansluten till routern.  

Home Plug eller Power Plug är en teknik som erbjuder datatrafik genom elnätet i 

hemmet. Det fungerar så att du leder in signalen från ett LAN-uttag på din router via en 

adapter till ett eluttag. Sedan kopplar du en annan adapter (de köps i par) till ett eluttag i 

en annan del av huset eller lägenheten. Allra bäst fungerar det om de två uttagen är 

kopplade till samma fas i proppskåpet. 

 

De kablar vi använder för att koppla ett trådat nätverk (Ethernet) kallas helt enkelt för 

nätverkskablar. Kontakten kallas för RJ45. Titta gärna så att det står minst CAT5e eller 

helst CAT6 på kabeln. De klarar 1 Gbit/s utan problem i upp till 100 meters längd.  
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Att utöka räckvidden och styrkan på sitt wi-fi 

 

I takt med att allt fler apparater i våra hem vill ha åtkomst till internet och inte bara datorn, 

som man ofta kan placera i närheten av routern, uppstår behovet att få bra täckning i hela 

bostaden. En liten lägenhet kan täckas av en ganska enkel router, men en större lägenhet 

eller villa med många väggar som försvagar signalen kan kräva både en och två förstärkare.  

En sådan förstärkare kallas ”extender” eller ”repeater” och fungerar genom att fånga upp 

signalen från routern och skicka vidare den. Därför ska de placeras mitt emellan den apparat 

som ska användas och routern.  

De allra flesta kan anslutas med en enkel knapptryckning på routern och extendern genom 

den s.k. WPS-standarden (Wi-Fi Protected Setup), vilket i korthet innebär att både routern 

och den apparat som ska anslutas lyssnar i 2 minuter efter anrop. När de hittat varandra 

lämnar routern ut sitt lösenord och vi slipper skriva in det manuellt.  

WPS fungerar mellan en router och de flesta moderna apparater, som mobiltelefoner, 

surfplattor (inte iPad/iPhone), TV och hemmabioförstärkare.  
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Datorer 

 

Den första digitala datorn var ENIAC från 1946, som tog upp ett helt rum, 167 m2, och vägde 

27 ton. 5000 beräkningar per sekund kunde den göra, vilket låter mycket, men dagens gör 

åtskilliga miljarder på samma tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENIAC – inte riktigt i fickformat 

 

Utvecklingen har gått i en rasande takt sedan dess. Från våra första hemdatorer med 16 kB 

arbetsminne och filerna på disketter, till dagens smidiga laptops med 8 GB minne och 

hårddiskar på flera TB (terabyte).  

Vi ska titta lite under huven på en dator. Det kan skilja en del på en stationär och en bärbar 

dator, på så vis att den stationära är lättare att plocka ner i sina beståndsdelar och byta ut 

delarna på. För amatören är det egentligen bara arbetsminnen och hårddisk som kan bytas i 

en laptop.  
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Datorns delar 

 

Processorn, CPU (Central Processing Unit), är datorns ”hjärna”, som gör beräkningarna. 

Numera kan det finnas åtskilliga ”kärnor” i processorn, som arbetar parallellt. Hastigheten 

anges i GHz, alltså antalet beräkningscykler per sekund. Tyvärr är det svårt att bara utgå från 

detta tal, men det ger en fingervisning om prestandan.  

 

 

Arbetsminnet, RAM (Random Access Memory), är de minneskretsar som används för att 

tillfälligt rymma de data som behövs medan datorn arbetar. När strömmen stängs av töms 

minnena. 4-16 GB är vanliga storlekar idag. Minnena till laptops är mer kompakta och kallas 

SO-DIMM, medan de till stationära datorer heter DIMM.  

Det har funnits många generationer av minnen. Många som säljs idag är av typen DDR3 och 

nu börjar även DDR4 komma. Det går inte att sätta i fel generation, eftersom de har små 

men betydande skillnader i själva kontaktblecken.  
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Hårddisken sparar vi filerna på för att kunna plocka fram dem vid ett senare tillfälle. Idag 

finns två huvudtyper att välja på:  

 

Den mekaniska är den gamla modellen, som består av roterande magnetiska skivor och 

läshuvud som skriver/läser data.  

SSD är enbart minneskretsar, utan rörliga delar och därför ofta 10 gånger snabbare än de 

mekaniska.  

NAS (Network Attached Storage) är trådlösa hårddiskar som kan användas av alla enheter 

inom samma Wi-Fi-nät. Egentligen bara en hårddisk som kombinerats med nätverkskort.  

 

Moderkortet är det största kretskortet i datorn, med många socklar för alla de andra 

komponenterna. Det är till moderkortets kontakter som man kopplar musen, tangentbordet 

och annan kringutrustning. Bilden nedan visar ett moderkort för stationära datorer.  

 

Mekaniska hårddiskar SSD (Solid State Drive)
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Grafikkort kan finnas separat på både bärbara och stationära datorer. De används framför 

allt i speldatorer och vid video- och bildbearbetning och har en egen processor specialiserad 

på just grafikberäkningar. 

I enklare datorer sitter en grafikkrets fastlödd på moderkortet. De duger oftast till att visa 

film, men inte så mycket mer.  

 

 

Nätaggregatet förser datorn med ström. I den bärbara datorn sitter själva nätdelen utanför, 

som en nätadapter. I den stationära pluggar vi däremot 230 V rakt in i nätdelen.  
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Nätverkskortet är den komponent som bl.a. gör att du kan komma åt internet. Du kan 

ansluta via tråd eller trådlöst, beroende på vad kortet klarar. Alla bärbara datorer har 

inbyggt trådlöst nätverkskort, men det börjar bli allt vanligare även på stationära datorer.  

Det finns interna kort för stationära datorer, men även USB-varianter för alla typer av 

datorer.  

 

Figur: Internt nätverkskort (stationär dator) och USB-nätverkskort 

 

Kontakter på datorn 
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PS/2-portarna, den gröna för musen och den lila för tangentbordet, är en gammal standard 

som numera har övergetts till förmån för USB-portarna. De finns ibland kvar även på nya 

stationära datorer.  

USB-portarna (USB = Universal Serial Bus) används för att ansluta en rad olika tillbehör, som 

mus, tangentbord, externa ljudkort, hörlurar, externa hårddiskar och minnen. Den senaste 

standarden heter USB 3.0 och har blå bleck i portarna för att skilja dem från den äldre USB 

2.0, som har svarta.  

USB 3.0-porten stöder även enheter som är gjorda för USB 2.0, men det går inte lika fort. 

USB 2.0 klarar teoretiskt 480 Mbit/s och USB 3.0 klarar upp till 5 Gbit/s.  

Utvecklingen går fort och standarden USB-C, som är en mindre kontakt och går att vända åt 

båda hållen, kommer alltmer, framför allt på mobiltelefoner.  

RJ-45 eller nätverksporten går till nätverkskortet i datorn, eller en inbyggd sådan krets på 

moderkortet. Med nätverkskabeln får datorn internetanslutning eller kontakt med ett 

företagsnätverk på en arbetsplats.  

Firewire (1394) blev aldrig någon riktig succé. Den har ungefär samma kapacitet som USB 

2.0.  

S/PDIF är en digital ljudstandard. Den vanligaste överföringsformen är via optisk kabel 

(TOSLINK), men det finns även elektriska koaxialkablar (RCA).  

 

Bildskärmskontakterna idag finns i många varianter:  

 

 

 

VGA är den äldsta som används fortfarande, men är analog.  

HDMI är den mest utbredda digitala standarden för att koppla ihop olika apparater, t.ex. 

dator och TV. Signalen kan även gå åt båda håll i kabeln om apparaterna stöder det.  

DVI kan vara antingen analog eller digital och ses mest mellan dator och bildskärm.  
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Ljud och bild 

Grammofonen 

 

De första ljudinspelningarna kom redan 1877, då Thomas Edison uppfann fonografen, en roterande 

vaxcylinder som sedan kom att plattas ut och bli de grammofonskivor vi är mer bekanta med.  

Först ut var 78-varvarna, ”stenkakorna”, gjorda i shellack. De hade en speltid på ungefär 5 minuter 

per sida och gav ett väldigt brusigt ljud.  

Sedan kom LP-skivan, ”Long Play”, som med sina 33⅓ varv per minut kunde lagra närmare en 

halvtimme per sida, åtminstone efter att man hade gjort några modifieringar av ljudet vid 

inspelningen. Sedan slutet av 1940-talet har skivindustrin använt RIAA’s (Recording Industry 

Association of America) korrigering av ljudet vid inspelning och uppspelning. Vid inspelning sänks 

basen medan diskanten höjs, för att göra tvärtom vid uppspelningen. Detta gör att spåren ligger 

tätare, att skivan rymmer mer och att diskanten hörs bättre.  

Från början var grammofonen en rent mekanisk förstärkning av nålens vibrationer. Den elektriska 

grammofonen som vi är vana vid har en ”pickup”, en nål som sitter i en magnetspole. När nålen läser 

av spåren bildas vibrationer som blir till elektricitet i magnetspolen.  

 

Bandspelaren 

 

De första banden för rullbandspelare kom på 1930-talet och utvecklades på tyska BASF, men det var 

först framåt 1950 som de blev mer allmänt använda. Enligt Wikipedia förekommer ordet bandspelare 

i svenska media från 1951 och framåt.  

Tekniken bygger på att bandet är belagt med små partiklar av ett magnetiskt ämne. Vid inspelningen 

översätts ljudinformationen via ett magnetiskt huvud till ett mönster i partiklarna på bandet, som 

sedan kan läsas av vid uppspelningen av ett tonhuvud liknande det vid inspelningen.  

1963 kom de smidigare kassettbanden från Philips. Ljudet blev bärbart och ”bergsprängarna” 

populära bland ungdomarna. På 80-talet var det ”freestyle” som gällde, allra helst Sony Walkman.  

De ganska klumpiga radiogrammofonerna ersattes i hemmen av stereon, som visserligen kunde vara 

ganska utrymmeskrävande den också.  

Vi ska nu titta lite närmare på vad dagens teknik kan erbjuda. Det går alltmer åt att göra ljudet 

osynligt eller åtminstone välintegrerat i våra hem. För audiofilerna, de sanna entusiasterna, är 

trenden den motsatta och högtalare i miljonkronorsklassen som liknar skulpturer finns för den som 

har råd.  
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Radion 

 

De första radiosändningarna kom på 1920-talet, 1923 i Sverige. Sedan var radion länge det 

enda elektriska massmediet vi hade, tills TV kom. 

Det enda nya som har tillkommit är sändningstekniken DAB, Digital Audio Broadcast, alltså 

digital radio. Fördelen är bättre ljud och möjlighet att få plats med fler kanaler i etern.  

Vi talar även om internetradio, vilket är radiokanaler som sänds via internet. Sådana 

mottagare kan kopplas upp via det trådlösa nätverket hemma och hitta tusentals kanaler.  

 

Stereoanläggningen 

 

 

Från radiogrammofonen via receivern (förstärkare + radio) till ”stereostapeln” 

 

Idag står vi inför ett nytt sätt att konsumera musik. Vi behöver inte längre några media (kassettband, 

LP eller CD-skiva) att spela upp det från. Genom olika musiktjänster kan vi få tillgång till miljontals 

låtar genom vår dator, telefon, surfplatta eller stereo. Men vi stannar upp ett tag och tittar ändå på 

delarna som utgör en klassisk stereo.  

Vi har redan nämnt bandspelare och skivspelare (grammofon). Det som fick ett stort genomslag på 

80-talet var CD-spelaren (Compact Disc). CD’n är ett digitalt medium, som av de allra flesta beskrivs 

som tillräckligt bra för att vi inte ska kunna höra skillnad på inspelningen och originalljudet. Spelsidan 

är ett ljusreflekterande material med gropar på någon tusendels millimeter som utgör själva 

ljudinformationen. En röd laserstråle läser av ytan och uppfattar groparna.  

Förstärkaren är navet i anläggningen. Om den har inbyggd radiodel kallas den för receiver. Alla 

ljudkällorna (bandspelare, grammofon, CD-spelare, etc.) måste kopplas till förstärkaren, som tar 

hand om signalen och gör den tillräckligt stark för att kunna driva högtalarna. Förstärkarens ”styrka” 

mäts populärt i Watt och kallas effekt, men det finns många standarder som gör det svårt att rakt av 

jämföra förstärkare.  

En högtalare består av en låda med ett antal membran, vanligtvis bas, mellanregister och diskant.  

Basen ger oss de lägsta frekvenserna, mellanregistret det mesta av sången och diskanten de 

högfrekventa tonerna.  

Membranen är kopplade till talspolar, som omvandlar den elektriska ljudsignalen till rörelser hos 

membranen. När membranen rör sig skapar de ljudvågor i luften, som vår hörsel kan uppfatta. En 
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bashögtalare kan vi ju även känna, speciellt på konserter eller discon. Ju mer luft högtalarmembranet 

kan flytta i varje rörelse, desto högre ljud. 

Inuti högtalarlådan sitter delningsfilter, en elektrisk komponent som delar upp ljudet till de olika 

membranen, så att basen t.ex. bara får bastonerna.  

Några parametrar, nyckeltal, på högtalare är:  

• Impedans (elektriskt motstånd) 

• Effekttålighet (hur många Watt högtalaren tål) 

• Känslighet (hur lättdriven den är, anges i decibel per Watt) 

En högtalare med låg impedans kan ge upphov till starka strömmar och göra så att förstärkaren ger 

upp, fast å andra sidan är det lättare att få ut högre effekt med en sådan.  

Känsligheten säger hur högt ljud högtalaren ger när den matas med 1 Watt.  

 

”Strömmande ljud” 

 

Det finns flera system för att skicka ljudet trådlöst från t.ex. telefonen eller surfplattan. Ett av de 

mest kända är Sonos. En central enhet skickar ljudet vidare till trådlösa högtalare, som har inbyggda 

förstärkare.  

Den marknad som ökat mest den senaste tiden är portabla högtalare med inbyggt batteri och 

mottagare för Bluetooth. Detta har gjorts möjligt sedan hastigheten på Bluetooth ökat.  

 

Hemmabio 

 

Bara under det senaste årtiondet har marknaden exploderat på 

hemmabiomarknaden.  

Det ”klassiska” systemet kallas 5.1 och består av 2 fronthögtalare (som kan 

användas som en del i en vanlig stereo), en center för dialogen och två bakre 

högtalare för surroundeffekt samt en bashögtalare för att få kraftigare 

ljudeffekter. För de allra flesta räcker det.  

Sedan dess har utvecklingen gått åt två håll: För de som verkligen vill ha precis 

som i biosalongen finns numera upp till 9.2-system, där man bygger även på höjden och på sidorna 

samt har två bashögtalare. Är man däremot mer mån om att ha en kompakt anläggning finns 

”ljudlimpor” eller ”soundbars”, där avancerad akustikforskning gjort att ett konstgjort 

tredimensionellt ljud kan skapas med en enda stor högtalare, fast med många membran riktade åt 

olika håll.  

De allra flesta förstärkare för hemmabio har en medföljande mikrofon som man placerar ut i rummet 

för att mäta reflektioner och ljudstyrka och på så vis anpassa ljudet som sänds ut till högtalarna. 
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Ljudkodning 

 

Även kvaliteten på ljudet har ökat stegvis med nya standarder. De två bästa som används idag är 

Dolby Digital TrueHD och DTS-HD Master Audio. 

  

 

 

TV (Television) 

 

 

 

 

Utvecklingen har gått fort de senaste åren när det gäller TV. Sedan färg-TV kom var det länge 4:3-

förhållande mellan bredd och höjd som gällde.  

Sedan kom 16:9-formatet, det som kallades bredbild, men nu är standard.  

Efter det började upplösningen, antalet bildpunkter, att öka. Först ut var 720p, som ger 720 

bildpunkter på höjden. Den kallades sedan för HD Ready på TV-apparaternas etiketter.  

Så kom 1080p, ”full-HD”, som de flesta apparater idag har.  

Nu finns även 4k, som har dubbelt så hög upplösning, hela 3840 x 2160 bildpunkter. 

Det har ingen större betydelse för oss som normala konsumenter, men det kan vara bra att veta att 

vi har olika tekniker för att sända TV i Europa och i USA. Vi har systemet PAL och i USA är det NTSC. 
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Numera brukar alla apparater tillverkas för att passa hela världen, så att man med några inställningar 

i menyerna kan ändra mellan PAL och NTSC.  

SMART-TV är ett begrepp idag, som innebär att det sitter ett slags dator i TV:n. Där finns appar, som 

i telefoner och surfplattor, som kan spela upp film och serier ”on demand”, alltså när vi vill se dem. 

Tjänster som etablerat sig här är bl.a. Netflix, Viaplay och HBO. 

Att surfa på internet är däremot sällan en njutning på TV:n. I så fall bör man ansluta ett separat 

tangentbord via den trådlösa standarden Bluetooth, förutsatt att TV:n stöder detta. 

Bildtekniken har även den gjort framsteg. Ni minns säkert den teknik som numera lite hånfullt 

kallas ”tjock-TV”. CRT (”cathode ray tube”) eller bildrör blev långlivat och det var först på 2000-talet 

som LCD-TV’n började konkurrera ut dem.  

LCD ger i sig inget eget ljus, utan behöver bakgrundsbelysning. De billigare modellerna har ”lysrör” 

som tyvärr ger ljusare kanter i ett mörkt rum. LED-tekniken ger mer punktbelysning och generellt 

bättre bild. En dyrare variant av LED kallas IPS och gör att vi i princip kan stå bredvid TV’n och ändå se 

bilden. Den senaste är OLED, som ger total svärta och därmed i det närmaste oändlig kontrast.  

 

Att få in kanalerna på sin TV 

 

Marksända nätet är sedan några år tillbaka helt digitalt. Teracom driver nätet och Boxer är den part 

som man tecknar abonnemanget hos. Några fria kanaler finns (SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, 

Kunskapskanalen, TV4, TV6 och TV Finland). Vissa lokala kanaler kan också förekomma. För övriga 

kanaler kostar det pengar.  

I de flesta fall krävs en fast monterad utomhusantenn för god mottagning. Om man har fri sikt till 

masten och bor nära den, kan det räcka med inomhusantenn.  

Standarden heter DVB-T2 om man vill kunna få in HD-kanaler.  

Kabel-TV är ett annat sätt att få TV. Antennuttaget sitter fast i väggen i lägenheten eller villan. Ett 

visst grundutbud erbjuds ofta av hyresvärd eller bostadsrättsföreningen, men de kanalerna är nästan 

alltid analoga och ger därför sämre bild.  

  

Figur: Exempel på antennuttag för kabel-TV 
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För digitala sändningar behövs antingen en s.k. CI-modul (heter mest CI+ nu, för HD-kanaler), en 

förkortning för Common Interface. Det är en kortläsare för operatörens programkort för din TV. 

 

Figur: Exempel på Common Interface (CI)-moduler 

Parabol/satellit ger också många alternativ. Parabolen riktas mot ett flertal satelliter, som sänder 

kanaler från t.ex. Viasat och Canal Digital. Parabolen kan vara motordriven och ha flera 

mottagarhuvuden. Det krävs i regel specialutbildad personal för att ställa in den i exakt rätt vinkel 

mot satelliterna.  

 

Figur: En parabolantenn med två mikrovågshuvuden 
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Att spela upp film 

 

DVD (Digital Versatile Disc eller Digital Video Disc) 

 

Det har funnits flera olika varianter på digitala format för video. En variant var 

LaserDisc, som var stora som LP-skivor. Det som vann var DVD, som har samma 

storlek som CD-skivorna. En DVD-spelare klarar dessutom av att spela just CD-

skivor och ger en maskin mindre i hyllan.  

DVD-filmer kan tyvärr inte rymma material med HD-kvalitet, så de konkurreras 

nu ut av Bluray.  

 

 

Bluray 

 

Bluray är den senaste typen av skiva för film och tillåter videomaterial i full 

HD och ljud i de allra senaste formaten med kvalitet som i filmstudion och med upp 

till 8 högtalare.  

En Bluray-spelare klarar även av att spela upp DVD- och CD-skivor.  

Nu när hårddiskutrymme blivit så billigt är det inte många som använder Bluray-skivor för 

datalagring, men det finns skivor att köpa på upp till 50 GB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

Att kombinera produkter 

 

Nu har vi tittat på de olika huvudgrupperna av apparater som vi hittar i våra digitala hem. Det kan 

vara en konst att skapa samarbete mellan dem och tyvärr är många lösningar inte helt färdiga när de 

släpps ut i handeln.  

 

Skicka ljud och bild  

Sladd är det enklaste, förstås. HDMI är en standard för både ljud och bild. De flesta nyare datorer har 

utgång för HDMI.  

Bland de trådlösa varianterna har det kommit och gått ganska många det senaste decenniet. De som 

verkar ha vunnit mest mark är Chromecast från Google och Apple TV från just Apple.  

 

Apple AirPlay / Apple TV 

Den tillsynes mest välfungerande metoden idag, men främst för de som har Apple’s prylar, som 

iPhone, iPad, iPod eller Mac. Det finns många förstärkare och högtalare som stöder standarden.  

Apple TV är en mottagare för TV, som kopplas trådlöst till din surfplatta, telefon eller dator. Även 

Android-telefoner kan skicka till den med hjälp av olika appar.  

 

Miracast är en trådlös metod som innebär att man sätter en mottagare i 

HDMI-porten på TV’n. Sedan kan man sända ljud och bild (allt som händer 

på skärmen) från sin telefon, surfplatta eller dator. Det är långt ifrån alla 

enheter som kan skicka, men leta efter ”Wi-Fi Certified”-symbolen. De 

telefoner och surfplattor som har Android 4.2 eller senare samt 

datorer/plattor med Windows 8.1 har stöd för att skicka.  

För att öka förvirringen har tillverkarna egna namn på det som egentligen är Miracast.  

• LG: “SmartShare”  

• Samsung: “AllShare Cast”  

• Sony: “Screen mirroring ”  

• Panasonic: “Display mirroring”  

Om nu denna standard vore perfekt skulle alla använda den. Med detta sagt, framstår det tydligt att 

den lider av vissa barnsjukdomar. 
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WiDi (Intel Wireless Display) 

Intels försök att konkurrera med Apples AirPlay har gått sisådär. Från version 3.5 är den kompatibel 

med ovanstående Miracast och ungefär lika spridd. En dator behöver ha ett särskilt chip från Intel 

inbyggt för att kunna sända.  

 

 

Play To, DLNA och UPnP 

DLNA (Digital Living Network Alliance) är ett branschsamarbete mellan tillverkarna för 

hemelektronik. De har utvecklat tekniken som ibland kallas UPnP (Universal Plug and Play) och Play 

To, vilket är ett sätt att spela upp material från en källa till en annan.  

Teoretiskt skulle det kunna gå, med alla inställningar gjorda korrekt, att låta datorn spela musik från 

en extern nätverkshårddisk och skicka den vidare trådlöst till en hemmabioförstärkare.  

Funktionen finns från Windows 7 och senare, men kräver att delning av mediafiler är aktiverat och 

att alla inblandade enheter är i samma nätverk.  

Apparater som kan ingå i ett sådant nätverk kan vara en dator, surfplatta, telefon, digital fotoram, 

skrivare, bluray-spelare, hemmabioförstärkare, trådlös högtalare, TV, router, spelkonsol, kamera – ja, 

säkert ännu flera! 
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Chromecast 

En standard utvecklad av Google. En liten adapter sätts i tevens HDMI-

port och via Wi-Fi kan man skicka allt som syns i datorns webbläsare 

(endast Google Chrome) eller via appar i telefoner och surfplattor. Den 

har inbyggt stöd för en rad filmtjänster via respektive app. Det finns 

hundratals – många lokala:  

 

• Netflix (från 89 kr/mån) 

• Viaplay (från 109 kr/mån) 

• Sveriges television (SVT Play – gratis!) 

• TV4 (delvis gratis) 

• Cmore (från 99 kr/mån) 

• HBO Nordic (89 kr/mån) 

• Dplay (delvis gratis) 

• Google Play (digital butik) 

• ComHem Play (för ComHem-kunder) 

• YouTube (gratis) 

 

För ljud finns också möjligheter att skicka till din Chromecast.  

Spotify, Tidal, Deezer och Google Play är några som stöder detta. Vissa är 

gratis mot att man måste lyssna på reklam.  

När någon i ditt nätverk använder Chromecast syns det på alla andra 

enheter i nätverket också. Du kan med andra ord starta en låt eller film 

från datorn och stänga av den eller byta med telefonen eller surfplattan.  

 

Bluetooth 

Fungerar bra för att skicka trådlöst mellan t.ex. en mobiltelefon/dator 

och en trådlös högtalare. Nu börjar även förstärkare för hemmabio att ta 

emot Bluetooth. Enheterna ”paras ihop” med varandra och hittar sedan 

varandra när båda är påslagna, t.ex. headset till mobiltelefonen.  

 

Bättre datorljud med externt ljudkort 

Många laptops levereras med ett uselt ljud, speciellt genom de inbyggda 

högtalarna. Lösningen kan vara ett externt ljudkort, som kopplas via USB-

porten. Från ljudkortet kan man sedan dra optisk kabel till förstärkaren i 

en stereo/hemmabio och få perfekt digitalt ljud hela vägen. 

Bekvämligheten har gjort att lösningar som de två ovanstående mer eller 

mindre har konkurrerat ut denna metod.  

 

Chromecast 

 
Chromecast för TV’n 

 

Symbolen för att ”casta” 

(sända) en film via en app 

 

 

Det finns 2 olika 

Chromecast för bild (den 

”vanliga” och den för UHD 

eller 4K-upplösningen.  

Chromecast Audio sänder 

endast ut ljud, men gör 

det bra! Det finns både en 

optisk digital utgång och 

en vanlig elektrisk.  

Installation första gången 

sker med appen ”Google 

Home”.  

Du startar sedan 

”sändningen” med hjälp 

av appen för den tjänst du 

använder genom att klicka 

på symbolen för att 

”casta” här ovan.  

Även på datorn i 

webbläsaren Chrome 

dyker symbolen upp om 

filmen går att visa.  

 



 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Alvelöv 

Telefon 070-7600777 

www.tekniksamariten.se 

fredrik@tekniksamariten.se 

http://www.tekniksamariten.se/
mailto:fredrik@tekniksamariten.se

