
Bluetooth – tekniken som för oss samman

2018 fyller Bluetooth 20 år, men det är först 
på senare år som tekniken slagit igenom på 
allvar. 
Istället för kablar och infrarött ljus är det 
Bluetooth som vi använder för att få 
vardagen att fungera så enkelt och trådlöst 
som vi vill.

Tanken bakom Bluetooth från början var att 
skapa en plattform där enskilda enheter skulle 
kunna kommunicera direkt när de kom inom 
räckhåll för varandra.

Namnet Bluetooth, eller blåtand som den svenska 
översättningen blir, kommer från den danske 
kungen Harald Blåtand som dog 986 e Kr.  

Han var den förste kung som lät döpa sig, 
han enade Danmark och Norge och var en bra 
talare som kunde sammanföra människor och 
få dem att prata med varandra. Från början var 
Bluetooth bara ett arbetsnamn, men parallellen 
mellan Harald Blåtands bedrift att ena en stor 
del av Norden och målet med Bluetooth - att 
ena alla tillverkare bakom en trådlös standard - 
var så uppenbar att namnet fick vara kvar.
Till och med symbolen för Bluetooth syftar på 
kung Harald Blåtand, två stiliserade runor  -  
H och B. 

Från början, 1998, var det förutom Ericsson 
också Nokia, Toshiba, Intel och IBM som anslöt 
sig till Bluetooth Special Interest Group (SIG) 
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som utvecklade den nya tekniken. Idag är det 
drygt 4000 olika företag som är medlemmar av 
Bluetooth SIG.

Bluetooth skiljer sig från andra trådlösa nätverk 
genom att det är utformat för att trådlöst kunna 
koppla ihop enheter, oavsett funktion. 
I varje enhet, t ex mobiltelefoner och streamers 
till hörapparater, finns ett Bluetoothchip med 
en antenn. Kretsen är en kombinerad sändare 
och mottagare, som kommunicerar med andra 
Bluetoothenheter. Så fort två enheter får 
kontakt med varandra, upprättas en förbindelse 
av lämplig typ mellan enheterna. Kommer 
du in i ett rum med din bärbara dator och 
skrivaren i rummet har ett Bluetoothchip, så 

börjar omedelbart datorn och skrivaren försöka 
att skapa en förbindelse. Finns det dessutom 
ytterligare en dator i rummet, så inleder 
datorerna omedelbart förhandlingar om att 
upprätta en nätverksförbindelse. 

Bluetooth är alltså väldigt flexibelt, men det 
finns begränsningar. Även om 255 enheter kan 
vara kopplade till varandra, så kan bara sju 
anslutningar vara aktiva samtidigt. Vidare har 
Bluetooth en begränsad räckvidd, från klass 1 
som kan sända med 100 milliwatt och har en 
räckvidd på upp till 100 meter om inga väggar 
är i vägen, till klass 2 som sänder med 2,5 
milliwatt i upp till 10 meter och klass 3 med 1 
milliwatt med 1 meter i räckvidd. 

Den vanligaste effektklassen är numera klass 
2, 10 meters räckvidd. Här hamnar till exempel 
din mobiltelefon, men det blir allt vanligare att 
Bluetooth får den högre effekten, inte minst i 
datorer och tillbehör som skrivare och högtalare 
hemmavid. Nackdelen är att  högre effekt drar 
mer batterikraft.

Enheter som använder Bluetooth kan ha olika 
funktioner, allt från att bara fungera som 
ersättning för en kabel till att föra över bilder, 
musik i mono och stereo eller synkronisera 
filer och datatrafik. Vilka funktioner som finns 
just i din enhet hänger på profilerna. Den som 
tillverkar en Bluetoothenhet kan välja vilka 
profiler som ska ingå, och det blir ofta en 

avvägning mellan hur viktig funktionen är och 
hur stort minne som finns ledigt. 

Så om kung Harald Blåtand hade varit en 
Bluetoothenhet, hade den med all säkerhet varit 
en klass 1, haft en profil som var bra på att 
prata, föra samman människor och fungera som 
bäst upp till 100 meter. 
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