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Referat	  
Behovet	   av	   effektivare	   och	   bättre	   anslutning	   till	   Internet	   blir	   allt	   större.	  

Användare	   kräver	   snabba	   hastigheter	   för	   den	   stora	  mängden	   information	   som	  

behandlas	   över	   dagens	   nätverk.	   Användningen	   av	   mobila	   apparater,	   såsom	  

mobiltelefoner	  och	  bärbara	  datorer,	  har	  ökat	  explosivt.	  Dessa	  apparater	  har	  fört	  

med	   sig	   en	   större	   efterfrågan	   på	   trådlös	   anslutning	   till	   Internet	   och	   andra	  

nätverk.	  Mobila	  bredband	  har	  utvecklats	  för	  att	  tillfredsställa	  behovet	  av	  trådlös	  

anslutning	   till	   Internet	   så	   gott	   som	   var	   som	   helst	   i	   världen.	   Utvecklingen	   och	  

användningen	   av	   mobila	   bredband	   är	   en	   stadigt	   framåtgående	   process,	   som	  

ständigt	   strävar	   efter	   att	   uppnå	   bättre	   effektivitet	   och	   kapacitet.	   Mobila	  

bredband	   håller	   på	   att	   uppnå	   dess	   fjärde	   generation,	   vilket	   medför	   nya	  

möjligheter	   för	   att	   tillfredsställa	   det	   ständigt	   växande	   behovet	   av	   bättre	  

datakapacitet.	  	  

Nyckelord: Mobila bredband, 1G, 2G, 3G, 4G, ITU, IMT-2000, IMT-Advanced, 

LTE-Advanced, IEEE 802.16m, WiMAX 
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1. Inledning 

Behovet av Internet i dagens samhälle har exploderat under senaste decenniet. 

Faktumet är att nuförtiden har Internet blivit en informationskälla för såväl företag 

och organisationer, som för den privata individen. Internet har blivit ett av de ledande 

medlen för kommunikation och distribution av information. Det har blivit allt 

vanligare att människor fyller sina hem med teknik som kräver anslutning till Internet. 

Förutom dessa tekniska apparater som finns i hemmen, så har användningen av 

mobila apparater som kräver anslutning till Internet. Användningen av mobila 

apparater har blivit en växande trend, vilket har medfört ett behov av en trådlös och 

effektiv anslutning till Internet. Dessutom utvecklas tekniken ständigt och blir mer 

komplex, vilket ytterligare har ökat behovet av en pålitlig och snabb anslutning till 

Internet.  

Under det senaste decenniet har den trådlösa anslutningen till Internet blivit allt mer 

utvecklad. Framför allt utvecklingen av trådlös anslutning till Internet via mobila 

nätverket har exploderat, vilket har lett till vidsträckt distribution med ökade 

datakapaciteter. Detta har i sin tur medfört möjligheten för anslutning till Internet så 

gott som var som helst för så gott som vem som helst.  

Problemet är dock fortfarande förbindelsens effektivitet. Det mobila bredbandet har 

inte ännu kunnat uppnå samma effektivitet som den traditionella fasta förbindelsen. 

Tack vare ett ständigt ökande behov av snabbare och effektivare anslutningar med 

ökade möjligheter för större datakapacitet, så har man upptäckt nya möjligheter för 

vidare utveckling av mobila bredband. Mobila bredband befinner sig i en 

övergångsfas mellan tredje generationen och fjärde generationen. Förväntningarna är 

stora på att de nya kraven som satts på 4G system skall ge nya möjligheter då det 

kommer till mobila nätverk och mobila bredband. 

Denna kandidatavhandling behandlar de ovan nämnda problemen, samt undersöker 

huruvida den nya fjärde generationen klarar av att möta dagens efterfrågan på allt 

högre datakapaciteter eller inte. I avhandlingen behandlas även de tidigare 

generationernas mobila bredband över mobila nätverk för att illustrera vilka krav som 
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utvecklingen har ställt på framtida system. Avhandlingen behandlar sedan närmare 

fjärde generationens system genom att redogöra för de krav som har ställts på 

systemen, vem som definierar kraven, samt vilka teknologiska huvudkandidater som 

anses bäst möta kraven. Avhandlingen behandlar också möjligheterna och 

utmaningarna för dessa nya 4G system och teknologier. 

 

2. Det Mobila Bredbandet 

Många och stora framsteg har uppnåtts på en anmärkningsvärd kort tid vid 

utvecklingen av det trådlösa nätverket. Framför allt har det mobila nätverket 

utvecklats och håller på att nå dess fjärde generation, också känd som 4G. Vid 

utvecklingen av det trådlösa nätet har det uppkommit flera indelningar och 

förgreningar till flera olika teknologier. Dessa har strävat mot ett enhetligt mål. Målet 

har varit att få så bra prestanda och hög effektivitet som möjligt i mobila miljöer. [1] 

Ofta avser man med begreppet bredband en Internet anslutning som möjliggör stöd 

för data, audio och video överföring med hög hastighet via fast uppkoppling, såsom 

DSL (Digital Subscriber Line) och kabel. Tack vare utvecklingen av mobila 

apparater, såsom bärbara datorer och mobila telefoner, så har efterfrågan på mobil 

anslutning till nätet blivit allt vanligare. Konsumenter förväntar sig att kunna surfa på 

hemsidor, läsa e-post, ladda ner filer etc, via en trådlös anslutning så gott som var som 

helst [2]. Det mobila bredbandet har möjliggjort detta utan ISP (Internet Service 

Provider) koppling som exempelvis WiFi system kräver.  
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Ur ett tekniskt perspektiv är de grundläggande målen för mobila bredband att erbjuda 

höga datahastigheter med låg latens. De viktigaste egenskaperna hos ett typiskt mobilt 

bredband kan sammanfattas som följande [1]: 

•  Hög datahastighet 

Det har utvecklats flera olika tekniker för att åstadkomma så hög datahastighet 

som möjligt. Ett sätt att åstadkomma högre datahastigheter är bland annat 

genom olika  modulations-tekniker, exempelvis 64QAM (64 quadrature 

amplitude modualtion). FEC (Forward Error Correction) scheman, som 

exempelvis convolutional coding och turbo coding, tillsammans med teknik 

för trådlös digital dataöverföring såsom MIMO har också varit ett sätt att 

uppnå allt högre datahastigheter. 

•  Hög frekvensbands effektivitet 

Operatörerna strävar efter att öka antalet kunder inom de befintliga 

frekvensbandsallokeringarna, med minskad kostnad per bit. 

	  
Illustration	  hur	  det	  mobila	  bredbandet	  skiljer	  sig	  från	  den	  mer	  
traditionella	  trådlösa	  anslutningsmetoden	  WiFi.	  Källa:	  [22]	  
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•  Flexibelt utnyttjande av cellstorlek 

Flexibilitet för distribution ger operatörer möjligheten att ändra cellstorlekar, 

vilket i sin tur är beroende av efterfrågan. 

•  Låg latens 

Hög latens har alltid varit ett problem med mobila nätverk. Det har visat sig 

vara mycket svårt att uppnå lika låg latens som vid fast anslutning genom t.ex. 

kabel. 4G strävar efter att uppnå mycket lägre latenser än det tidigare har varit 

möjligt med mobila bredband. Detta är viktigt för att få interaktiva 

realtidstjänster, som exempelvis högkvalitets ljud- och videokonferens 

möjligheter och multi player gaming. 

•  All-IP arkitektur 

 Övergång till all-IP baserade stamnät medför fler möjligheter till PC-

liknande tjänster. Till dessa tjänster hör bland annat audio, video och data. All-

Ip baserade stamnät ger också upphov till bättre samverkan med andra nät, 

både fasta och mobila. 

•  Samverkan med tidigare teknologier (interworking) 

 Mobilt bredband kräver samverkan med befintlig teknik för att stödja FMC 

 (fixed-mobile convergence). 

•  Öppna gränssnitt 

Öppna gränssnitt medför större flexibilitet för operatörer. Detta har stor 

betydelse för operatörer eftersom det utnyttjar utvecklingen inom andra 

branscher som t.ex. inom Internet-, PC- (Personal Computer) och 

nätverkssystem.  
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•  Bandbredds flexibilitet 

Justerbara bandbredder ger operatörer flexibilitet att återanvända sina 

befintliga bandbreddstilldelningar. Detta kallas omfördelning (refarming) 

inom den mobila kommunikationens värdekedja och ger ett kostnadseffektivt 

alternativ för att bemöta de allt högre kraven på ökad trafik. 

•  Kapacitet för kostnadsbesparing 

Nya funktioner som Mobile Virtual Network Operation (MVNO), delade nät 

och självoptimerande nätverk krävs för att minska driftkostnaderna. 

•  Stöd för data centrerade tjänster 

Operatörer strävar efter att hitta goda lösningar för att motverka deras 

minskande ARPU (Average Revenue Per User).  

 

2.1 Mobilt Nätverk 

Det mobila bredbandet baserar sig på mobila nätverk. Ett mobilt nätverk är ett trådlöst 

nätverk, av vilket det har uppstått många olika varianter. Det som alla trådlösa nätverk 

har gemensamt är att de, som namnet säger, är trådlösa, det vill säga behovet av en 

fast förbindelse via exempelvis kablar krävs inte. Karakteristiskt för trådlösa nätverk 

är förbindelsen över radiovågor. Detta är speciellt nyttigt när det behövs 

kommunikation av någon form i mobila miljöer. Då det kommer till mobila nätverk, 

så förekommer det alltid vissa grundläggande element för att kunna sända, motta och 

behandla information trådlöst. Till dessa grundläggande element hör bland annat 

mottagare, antenner, (mobil)master, basstationer, nätverksnoder (network gateways) 

och diverse hårdvara för att hantera olika teknologiers tillvägagångssätt för 

modulering och signalbehandling. Det har blivit mycket populärt, speciellt då det 

gäller mobila apparater att använda sig av mobila nätverk. [3] [4] 
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2.2  Det mobila bredbandets utveckling 

För att bättre kunna förstå det mobila bredbandet måste man ta en titt på den 

historiska utvecklingen av det mobila bredbandet. Fastän det först under det senaste 

årtiondet har blivit vanligt att kunna ansluta sig till Internet via mobila apparater, så 

har tanken och idén för mobil anslutning funnits redan länge. Det har blivit vanligt att 

indela olika teknologier för mobila nätverk i generationer, såsom ”första 

generationens”, ”andra generationens” osv. Detta har visat sig vara rätt så lämpligt 

eftersom det har varit en ganska så stor ”generationsklyfta” mellan teknologierna. 

Som tidigare nämnts håller det mobila bredbandet på att uppnå sin fjärde generation. 

[1] [4] [5] 

 

2.2.1 Första Generationen, 1G 

Första generationens (1G) mobila system utvecklades i slutet av 1970-talet och i 

början av 1980-talet. 1G införde den grundläggande teknologin för överföring av ljud 

över mobilt nätverk. 1G systemen baserade sig på analog överföring av ljud över 

radiovågor. Det existerade inga världsomfattande bestämmelser för tekniska 

standarder för 1G system. Eftersom 1G teknologierna stödde överföring av ljud 

trådlöst, vilket på den tiden var mycket imponerande, blev det början på eran av mobil 

kommunikation. [1] [4] [5] 

 

2.2.2 Andra Generationen, 2G 

Allt efter första generationens system utvecklades, så ökade den mobila 

kommunikationens popularitet och antalet användare växte. Det stod snart klart att 1G 

system inte kunde klara av mängden användare. Detta ledde till utvecklingen av andra 

generationens system, 2G. Detta var ett stort framsteg i evolutionen av mobila 

kommunikationssystem, eftersom 2G (till skillnad från 1G) fungerade digitalt och var 

krypterat. Övergången från analoga till digitala system innebar bättre kapacitet och 

täckning. 2G system revolutionerade den mobila kommunikation och är än idag den 

mest använda teknologin för mobil kommunikation. Det första systemet som använde 



	   7	  

sig av 2G teknologi härstammade från Finland och introducerades år 1991 av 

företaget Radiolinja (idag en del av Elisa Oyj). [4] 

ETSI (European Telecommunication Standard Institute), som skapades via 

liberaliseringen av kommunikationssektorn, blev den drivande kraften för 

utvecklingen av nätverksbaserad digital teknologi. Detta gav upphov till de första 

specifikationerna för 2G system, vilka fick namnet GSM (Global System for Mobile 

Communication). GSM utvecklades sedan successivt för att också uppfylla de 

framtida kraven för datatrafik och för flera andra tjänster som inte var möjliga med 

det ursprungliga systemet. [5] 

Nämnvärda steg i utvecklingen av GSM [5]: 

•  GSM (Global System for Mobile Communication):  

Nätverk med möjligheten att erbjuda grundläggande tjänster, såsom ljud- och 

datatjänster upp till 9.6 kbps, fax, mm. 

•  GSM och VAS (Value Added Services) 

Nästa framsteg inom GSM-Systemet var två plattformar; VMS (Voice Mail) 

och SMSC (Short Message Service). Nämnvärt är att SMSC blev kommersiellt 

mycket framgångsrikt och fortfarande i dagens läge utgör SMS (Short 

Message Service) en stor del av den totala mobila nätverkstrafiken. VAS 

(Value Added Service) så kallade intelligenta tjänster (IN) gav också utrymme 

åt en rad nya tjänster, exempelvis ”pre-paid” tjänster. 

•  GSM och GPRS (General Packet Radio Services) 

Eftersom efterfrågan på att skicka data över mobila nätverket ökade, så 

utökades GSM systemet med GPRS. Detta gav möjlighet till att skicka paket-

data trådlöst över GSM nätverket. GPRS introducerade möjligheten till trådlös 

anslutning till Internet och hade en bithastighet på upp till 150 kbps under 

optimala förhållanden. 
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• GSM och EDGE (Enhanced Data rates in GSM Environment) 

Allt eftersom användningen av röst- och datatrafik ökade över GSM systemet, 

så ökade behovet av högre datahastighet. EDGE introducerades och bestod av 

mer sofistikerade kodnings-metoder över Internet. EDGE erbjuder 

datahastigheter på upp till 384 kbps. 

 

2.2.3 Tredje Generationen, 3G 
 
I början av 2000-talet började teknologin för mobila nätverk uppnå möjlighet för IP-

baserad anslutning. Fastän EDGE möjliggjorde dataöverföring i viss mån, så var 

EDGE inte tillräckligt effektivt. Dessutom var utvecklingen kontinentalt splittrad, 

vilket medförde problem.  På grund av detta infördes det en ny standard för system 

som inte var beroende av den teknologiska plattformen. Den införda standarden var 

global och utgjorde början till 3G. [5] 

I dagens läge är det vanligt att använda specifikationer för 3G bestämda av ITU 

(International Telecommunication Union). ITU kommer att behandlas i kapitel 3. 

Fastän det var möjligt att ansluta sig till Internet via 2G system, så var det 3G som 

öppnade portarna för mobilt bredband. 3G medförde en stor förändring i effektivitet 

jämfört med 2G system. ITU har fastslagit vissa kriterier som måste uppfyllas för att 

ett system ska få höra till tredje generationens nätverk. Följande gäller för kriterierna 

angående dataöverföringshastighet [6]: 

 

•   Upp till 2 Mbps i stationärt tillstånd (exempelvis inomhus). 

• Upp till 144 kbps i måttligt rörligt tillstånd (exempelvis utomhus till fots). 

• Upp till 64 kbps i högt mobilt tillstånd (exempelvis i rörligt fordon). 
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Kartan ovan visar statistik över länder som erbjöd 3G nätverk år 2010. 

Anmärkningsvärt är att fastän 3G erbjöds i största delen av världen, så var det 2G 

som dominerade marknaden. Källa: [7] 

 

2.2.4 Utöver tredje generationen, B3G 
	  
Teknologier	  måste	  uppfylla	  IMT-‐2000	  specifikationerna	  som	  fastställts	  för	  3G	  

system	  för	  att	  få	  klassificeras	  som	  3G.	  Bättre	  effektivitet	  och	  högre	  hastigheter	  

har	  uppnåtts	  tack	  vare	  den	  fortsatta	  utvecklingen	  av	  3G	  teknologier.	  Till	  dessa	  

hör	  blandat	  LTE	  (Long Term Evolution), som kommer att behandlas i kapitel 3.	  [6]	  

De	  olika	  teknologierna,	  som	  har	  utvecklat	  3G	  vidare	  och	  uppnått	  högre	  

hastigheter	  än	  dess	  föregångare,	  har	  därmed	  ställt	  till	  förvirring	  för	  vad	  som	  

egentligen	  menas	  med	  4G	  system.	  Många	  teknologier	  har	  klassificerats	  som	  4G	  

system	  fastän	  de	  inte	  uppnått	  kraven	  för	  4G	  system.	  Det	  har	  blivit	  vanligt	  att	  

kalla	  dessa	  system,	  med	  bättre	  effektivitet	  än	  ursprungliga	  3G	  syste,	  för	  B3G	  

(Beyond	  3G),	  3,75G	  och	  3,9G.	  Vissa	  av	  till	  denna	  grupp	  hörande	  teknologier	  har	  

redan	  uppnått	  effektivitet	  nära	  4G	  system	  och	  utvecklas	  därför	  vidare	  för	  att	  

uppfylla	  kraven	  för	  4G	  system.	  	  

 

THE WORLD IN 2010 FACTS AND FIGURES

- By the end of 2010, there will be an estimated 5.3 billion mobile cellular subscriptions worldwide, 
including 940 million subscriptions to 3G services. 

- Access to mobile networks is now available to 90% of the world population and 80% of the 
population living in rural areas.

- People are moving rapidly from 2G to 3G platforms, in both developed and developing countries. 
In 2010, 143 countries were o  ering 3G services commercially, compared to 95 in 2007.

- Towards 4G:  a number of countries have started to o  er services at even higher broadband 
speeds, moving to next generation wireless platforms – they include Sweden, Norway, Ukraine 
and the United States.
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2.2.5  Fjärde Generationen, 4G 

 
4G är nästa generations trådlösa nätverk, som sägs vara ersättaren till tidigare 

generationens nätverk [8]. Det har förekommit mycket oenighet angående vad 4G 

egentligen är när det talas om mobila trådlösa nätverk och system. Det har redan länge 

talats om 4G och många teknologier har stämplats som 4G fastän de egentligen är 

mera utvecklade grenar av 3G teknologier [8]. Kapitel 3 kommer att behandla och 

redogöra för vad som egentligen menas med fjärde generationens system och vilka 

krav som har ställts för dessa system. I kapitlet behandlas även de olika 

huvudkandidaterna för 4G system. 

 

3 Fjärde Generationens mobila nätverk 4G 
Eftersom det mobila nätverket har uppnått sin fjärde generation, så har utvecklingen 

medfört många olika teknologier för mobilt bredband och nätverk. Som tidigare 

nämnts, så är det ITU som har bestämt kriterierna för 3G system. Samma gäller 

kraven för 4G. För att bättre kunna förstå 4G, så kommer denna uppsats att behandla 

nyckelpunkterna för bestämmelserna för IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunications-2000) och IMT-Advanced (International Mobile 

Telecommunications-Advanced), dvs. 3G system respektive 4G system. 

Enligt ITU kan man urskilja två förgreningar av teknologier då det kommer till 

utvecklingen och produktionen av 4G system, nämligen LTE-Advanced och IEEE 

802.16m [9].  LTE-Advanced är europeiskt och IEEE 802.16m är amerikanskt. [10]  

 

3.1 ITU  
ITU (International Telecommunication Union) är det ledande FN-organet för ärenden 

gällande informations- och kommunikationsteknologi. ITU är det globala forumet för 

utvecklingen av nätverk och tjänster för såväl nationer som den privata sektorn. [11] 

Som tidigare nämnts, så är det ITU som har uppställt krav på de olika generationerna 

av mobila nätverk. Dessa krav måste uppfyllas av ett system för att få höra till 

generationen i fråga.  Till dessa krav hör bland annat hastigheter för förbindelse av 

data via mobila nätverket samt bandbredd- och frekvens allokering. 
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I 145 år har ITU koordinerat den gemensamma och globala användningen av 

radiospektrum, främjat internationellt samarbete vid tilldelningen av satellitbanor och 

arbetat för en förbättrad teleinfrastruktur i U-länderna. [11] [12] 

 

3.2 IMT 
Man kan säga att det finns 2 viktiga indelningar gällande krav för mobilt bredband. 

IMT-2000 är kravspecifikationerna för 3G system. De definierar vad en teknologi 

måste uppnå för att få höra till tredje generationens system. Eftersom tredje 

generationens system (3G) börjar nå sitt slut i utvecklingen, så har nya 

kravspecifikationer gjorts för fjärde generationens system, 4G. Eftersom 4G i stort 

bygger på 3G och därför kan ses som nästa steg i utvecklingen av 3G, så har 

kravspecifikationerna för 4G döpts till IMT-Advanced. [1] [10] 

Huvudegenskaper för IMT-2000 [13]: 

• Världsomfattande hög grad av gemensam design  

• Kompatibilitet av tjänster inom IMT-2000 och fasta nätverk 

• Hög kvalitet 

• Liten terminal som lämpar sig för världsomfattande användning 

• Världsomfattande roaming 

• Kapacitet för multimedia applikationer inom ett brett utbud av tjänster och 

terminaler 

 

Huvudegenskaper för IMT-Advanced [12]: 

• Världsomfattande hög grad av gemensamma funktioner med samtidigt 

bibehållen flexibilitet som stödjer brett utbud av tjänster och tillämningar på 

ett kostnadseffektivt sätt  

•  Kompatibilitet av tjänster inom IMT och fasta nätverk 

• Förmåga att samverka med andra radioaccess system (radio access systems) 

• Högkvalitativa mobila tjänster 

• Teknisk utrustning lämpad för världsomfattande bruk 

• Användarvänliga applikationer, tjänster och teknisk utrustning 

• Världsomfattande roaming 

• Ökad dataöverföringshastighet för att stödja avancerade tjänster 
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Kravspecifikation IMT-2000 IMT-Advanced 

Datahastighet vid lokal 

(nomadisk) användning  

2 Mbps 1 Gbps 

Datahastighet vid Hög 

rörlighet 

144 kbps 100 Mbps 

Källa: [12] [13] [14] [15] 
 

3.3 LTE-Advanced 
	  

3.3.1 Bakgrund 
LTE (Long Term Evolution) är en mobil kommunikations standard utvecklad av 

3GPP (3rd Generation Partnership Project). LTE är den dominerande teknologin för 

mobilt bredband (3G) i Europa och har utvecklats ända från GSM systemen. LTE kan 

dock inte klassificeras som 4G system, eftersom teknologin inte har uppnått ITU:s 

IMT-Advanced krav. [6] 

LTE-Advanced är ett av förslagen för teknologier som ska möta IMT-Advanced 

kraven. LTE-Advanced bygger vidare på tidigare LTE teknologi med signifikanta 

förbättringar. [16] 

 

3.3.2 Huvudegenskaperna för LTE-Advanced 
Eftersom LTE-Advanced är en av huvudteknologikandidaterna för IMT-Advanced 

(4G) system, så är ett av kraven för LTE-Advanced uppenbarligen total uppfyllelse av 

IMT-Advanced kraven. En annan av de grundläggande förutsättningarna för LTE-

Advanced är kompabilitet med LTE system, eftersom LTE-Advanced, som tidigare 

har nämnts, har utvecklats från LTE. Kompabilitet är ett av de viktigaste kraven på 

grund av flera olika orsaker. [6] 

För det första ska LTE-Advanced erbjuda bakåtkompatibilitet vid fråga om 

frekvensbands samexistens. Det ska vara möjligt att ta i bruk LTE-Advanced 

teknologi över frekvensbanden upptagna av LTE teknologi utan problem. Detta är 

mycket viktigt för att få en effektiv och enkel övergång från gamla LTE baserade 

system till nya LTE-Advanced baserade system. [6] 

Infrastrukturen hos LTE-Advanced baserade system bör också vara 

bakpåtkompatibel. Det ska vara möjligt att uppgradera färdigt installerad utrustning 
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baserad på LTE struktur till LTE-Advanced till ett rimligt pris. Utrustningen 

utvecklas också för ha så låg energikonsumption som möjligt. Utvecklingen av 

infrastrukturen är viktig för att säkerställa en snabb övergång från LTE baserade 

system till LTE-Advanced baserade system. [6] 

Förutom kompabiliteten, så hör höga datahastigheter till huvudegenskaperna för LTE-

Advanced. Eftersom IMT-Advanced kraven måste uppfyllas, så ska datahastigheterna 

motsvara kraven som tidigare presenterats. Förutom datahastigheter, så förväntas det 

att LTE-Advanced ska utnyttja frekvensbanden 3 gånger effektivare än dess 

föregångare LTE. [17] 

Eftersom låg latens är en av de fundamentala huvudegenskaperna för mobilt 

bredband, så strävar LTE-Advanced efter latenser mellan 5-50 ms, vilket är en klar 

förbättring från tidigare teknologier. [17] 

 

3.3.3 LTE-Advanced teknologier 
Det förekommer flera olika teknologier som arbetar för uppfyllelse av kraven för 

LTE-Advanced. MIMO och OFDM är två grundläggande teknologier [17]. Förutom 

dessa, så finns det andra teknologier som hör till LTE-Advanced, men dessa kommer 

inte att behandlas i detta arbete. 

 

3.3.3.1 OFDM 

OFDM, som står för Orthogonal Frequency Division Multiplex, är en 

modulationsmetod för överföring av signaler via radiovågor.  Grundidén bakom 

ODFM är uppdelning av data som ska överföras till flera olika bärvågor med låga 

dataströmmar. OFDM utnyttjar ortogonalitet för att undvika störningar mellan 

signalerna. [1] [17] 

 

3.3.3.2 MIMO 

MIMO, som står för Multiple Input Multiple Output, är en teknik som har utvecklats 

för att lösa flervägs störningar över kommunikationskanaler och begränsningar för 

datagenomströmning, som är en följd av Shannons lag. MIMO utnyttjar flera 

signalvägar mellan sändare och mottagare för att förbättra datagenomsströmning och 

motverka störningar över nätverket. Detta möjliggörs genom att använda flera 
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antenner för både sändare och mottagare tillsammans med komplex signalbehandling. 

MIMO möjliggör flera dataströmmar över en kanal, vilket i sin tur ökar 

datakapaciteten för kanalen i fråga. [1] [17] 

 

3.4 IEEE 802.16m 
	  

3.4.1 Bakgrund 
IEEE 802.16m är den andra mobilkommunikations standarden som är kandidat för att 

uppfylla kraven av IMT-Advanced. Teknologin bakom IEEE 802.16m kallas vanligen 

för WiMAX, som står för Worldwide Interoperability for Microwave Access. 

WiMAX har liknande bakgrund som LTE. WiMAX´ tidigare distributioner har 

uppfyllt kraven för IMT-2000 och därmed klassificerats som 3G system. Precis som 

LTE-Advanced håller man på att utveckla WiMAX för att uppfylla IMT-Advanced 

kraven för att kunna erhålla statusen som 4G system. [18] 

 

3.4.2 Huvudegenskaperna för IEEE 802.16m 
Huvudegenskaperna för WiMAX är mycket lika med LTE-Advanced. Eftersom både 

LTE-Advanced och WiMAX är kandidater för 4G system, så har de ganska långt 

samma målsättningar. IEEE 802.16m utnyttjar flera olika teknologier för att uppfylla 

IMT-Advanced kraven för att få definieras som 4G system och de två grundläggande 

teknologier är OFDM och MIMO precis som LTE-Advanced. [18] 

 

3.5 Skillnaden mellan LTE-Advanced och IEEE 802.16m 
	  
Som tidigare har nämnts, så är LTE-Advanced och IEEE 802.16m båda kandidater för 

4G system och påminner därmed ganska mycket om varandra. Både LTE-Advanced 

och IEEE 802.16m utnyttjar MIMO och OFDM teknologi som bas. [19] 

Förutom skillnaderna i implementeringen, så erbjuder både LTE-Advanced och IEEE 

802.16m låga latenser både i höga och låga mobila förhållanden.  Quality of service 

(QoS) är också något som både LTE-Advanced och IEEE 802.16m strävar efter för 

att kunna tillfredsställa användarnas efterfrågan på multimedia, såsom streaming av 

audio och video. Tack vare QoS och faktumet att båda erbjuder tjänster över Internet, 
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så är säkerhet en annan faktor som båda teknologierna strävar efter att implementera. 

[19] 

Eftersom mobilt bredband används i stor grad av mobila apparater som i sin tur 

använder sig av mobila strömkällor, såsom batterier, så är strömbesparing mycket 

viktigt. Tack vare att LTE-Advanced och WiMAX strävar efter 10 gånger högre 

överföringshastigheter från deras respektive tidigare teknologier, så strävar båda 

teknologierna efter energi besparing för hårdvara och mjukvara. [19] 

 

3.6 LTE eller WiMAX 

Det finns många saker att ta i beaktande då det gäller kampen om vilken teknologi 

(LTE-Advanced eller WiMAX) som ska bli den dominerande 4G teknologin. Båda 

teknologierna har faktorer som talar för dem och eftersom båda strävar mot ett 

gemensamt mål, så är det för det mesta marknaden och utvecklingen som får visa 

vilken som blir den dominerande 4G teknologin. Största faktorn som talar till 

WiMAX fördel är teknologins tidigare utveckling och installation. WiMAX 

teknologin har hunnit sprida sig till många olika länder och fått milliontals användare. 

LTE-Advanced har dock fördel av att ha många operatörer bakom sig, eftersom LTE-

Advanced medför flexibilitet för operatörer. [19] 

Marknaden är en av de största aktörerna som kommer att bestämma vilken teknologi 

som kommer att dominera 4G-marknaden. Båda teknologierna strävar efter liknande 

hastigheter, latenser etc., vilket tilltalar användaren. Båda teknologierna utvecklar 

systemen till att vara så kostnads-effektiva som möjligt, både vid användning och 

installation. Eftersom båda systemen har utvecklats från tidigare teknologier, så har 

båda redan existerande grund för nätverk. Endast tiden kan utvisa vilken teknologi 

som kommer att dominera marknaden. [19] 
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4 Möjligheter och utmaningar för 4G 
Generellt anses 4G nätverk vara nästa steg till 3G nätverk med avseende på kvalitet 

och effektivitet. 4G nätverk utvecklas för att vara en stor uppgradering från 3G 

nätverk och är menat att lösa problemen som uppstått vid användning av 3G. Till 

möjligheterna som 4G har att erbjuda hör bland annat överkomligt pris för både 

konsumenter, distributörer och utvecklare. Det finns en stor mängd olika faktorer som 

påverkar kostnaden och priset för dessa nätverk, både före och efter införande av 

teknologin till allmänheten. Dessa faktorer bestämmer huruvida nätverken blir 

framgångsrika eller inte. Det står klart att 4G systemen måste leva upp till sina krav 

och kunna erbjuda bättre möjligheter än dess föregångare, 3G, för att kunna bli 

framgångsrika. Hastighet, mobilitet, säkerhet och QoS är enbart några av kraven som 

användarna ställer och som måste uppfyllas på ett kostnadseffektivt sätt för att 4G ska 

bli framgångsrikt. [20] 

Säkerheten är ett av huvudproblemen som utvecklarna ännu försöker lösa. Eftersom 

det förväntas att 4G system kommer att behandla mycket mera data över nätverket än 

3G, så måste det finnas garantier för säkerheten. 4G medför ett hot mot säkerheten på 

flera olika nivåer. Det måste vara möjligt att skydda den ökade mängden information 

och data som överförs över systemet. Förutom de ovannämnda krav som 4G systemen 

måste uppfylla, så finns det mycket problem som själva teknologin måste lösa [20]. 

Ett av de fundamentala problemen som mobila nätverk förr eller senare kommer att 

stöta på är Shannons lag.  

Fastän möjligheterna och utmaningarna för 4G är många, så är det säkert att 4G 

teknologi kommer att införa mer effektiva och pålitliga lösningar och funktioner i 

jämförelse med dess föregångare. 4G är ännu i början av sin utveckling och det är 

svårt att säga om 4G kommer att lyckas att övervinna alla utmaningar som ställts på 

4G. [20] 
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5 Slutsatser 

Trådlös kommunikation har haft en lång framgångsrik historia. Tanken på trådlös 

kommunikation har redan länge funnits och teknologin har utvecklats till mycket 

komplexa system. Allt sedan de första systemen såg dagens ljus, så har efterfrågan på 

trådlös kommunikation ökat. De första analoga teknologierna som stödde överföring 

av ljud över det mobila nätverket gav upphov till större krav på system, vilket ledde 

till utvecklingen av andra generationens nätverk. Till skillnad från första 

generationens nätverk var 2G systemen digitala, vilket gav möjlighet till digital 

överföring av data. På grund av den exponentiella ökningen av användningen av 

Internet, så utvecklades 2G för att större datakapaciteter. 2G system kunde dock inte 

tillfredsställa efterfrågan på allt högre datakapacitet, vilket ledde till utvecklingen av 

3G system. 3G system har öppnat portarna för mobil kommunikation och gjort 

anslutning till Internet möjligt så gott som var som helst. Tack vare utvecklingen av 

mobila apparater, så har mobila anslutningarnas popularitet ökat. Detta har medfört 

allt högre krav på det mobila bredbandet, vilket i sin tur har drivit utvecklingen av allt 

effektivare system framåt.  

”It seems that the more we are able to enrich our lives through this enhanced 

mobility, then the more we demand it” [5] 

Utvecklingen av mobila bredband och mobila nätverk håller på att övergå till dess 

fjärde generation. ITU, som är det ledande FN-organet gällande informations- och 

kommunikationsteknologi, har fastställt mycket höga krav på fjärde generationens 

system, som sägs vara ersättare till dess föregångare. Det har blivit klart att de två 

främsta huvudkandidaterna för 4G teknologi är LTE-Advanced och IEEE 802.16m 

(WiMAX). Både LTE-Advanced och IEEE 802.16m håller på att utvecklas för att 

uppfylla kraven som ställts på 4G system. Båda teknologierna har sina fördelar och 

nackdelar som gör att det ännu är för tidigt att säga vilkendera av dessa som kommer 

att dominera marknaden.  

4G kommer att införa många nya möjligheter för mobila bredband. Det är helt klart 

att 4G system kommer att vara en klar förbättring i jämförelse med dess föregångare 

vad gäller effektivitet.  Ökade datakapaciteter med låga latenser kommer att tilltala 

konsumenter som är i behov av mobila nätverk. 
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Fastän 4G tjänster redan är tillgängliga för konsumenter i vissa länder, exempelvis 

Finland [21], så är utvecklingen av systemen bara i startgroparna. Det finns många 

utmaningar och problem som ännu måste lösas för att 4G ska slå igenom stort. Det är 

säkert att nya problem kommer att uppstå allt eftersom systemen tas i bruk. Eftersom 

kravet på högre datakapacitet blir allt större, så står det klart att utvecklingen kommer 

att fortsätta och nya krav på system kommer att uppstå [21].   
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