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Sammanfattning 
Begreppet Voice over Internet Protocol (VoIP) är något som nog de flesta 
har hört talas om, men vad innebär egentligen VoIP. Vi har tittat på tekniken 
och återger en beskrivning av begreppet VoIP. Vi har valt att titta på hur 
företag använder tekniken samtidigt som vi tittar på vilka nya tjänster och 
möjligheter som finns. Hur ser tjänsteutbudet ut idag och hur påverkar detta 
sättet att kommunicera inom företagen? Vilken funktionalitet används och 
hur drar man nytta av de fördelar och möjligheter som den nya tekniken 
erbjuder? Med förändrade kommunikationssätt ser vi hur verksamheter både 
kan effektiviseras och utvecklas.  
 
När vi tittar på hur leverantörer bidrar till att utveckla sina kunders 
verksamheter så ser vi att leverantörerna inte är delaktiga inom detta område 
i någon större utsträckning. Vi ser dock att man inte hunnit så långt i 
utvecklingen av VoIP, samt att leverantörer har vissa problem med att nå ut 
och marknadsföra de tjänster och möjligheter den nya tekniken faktiskt 
erbjuder. Fokus ligger istället mer på de kostnadsbesparingar man gör genom 
att kommunicera över internet (IP) istället för med traditionell telefoni 
(PSTN).  
 
Tekniken är beroende av kvaliteten på bredbandsuppkoppling samt den 
interna infrastrukturen hos företagen. Mycket av de problem så som eko och 
dålig samtalskvalitet beror på undermålig utrustning internt på företagen. 
Dessa problem ser man i branschen som något övergående då ny hårdvara 
utvecklas och förses med bättre stöd för VoIP. Många leverantörer erbjuder 
även sina kunder en helhetslösning för att få kontroll över både telefoni och 
internetförbindelse.  
 

Slutligen ser vi att VoIP öppnar upp för en omstöpning av hur företag 
kommunicerar, möjligheterna har bara börjat utforskas. Som teknik är VoIP 
idag inget nytt, det som är nytt är att företagen först nu börjar se 
möjligheterna till att effektivisera, utveckla och förändra sina 
kommunikationsvägar. För att utfallet ska bli så bra som möjligt krävs ett 
helhetsgrepp på hur VoIP implementeras, vi menar att man måste se till hur 
man kan förändra sitt arbetssätt, inte bara hur man ringer till en lägre 
kostnad.  
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1 Inledning 
De tekniker som utgör VoIP är inte nya, att överföra tal över IP har varit 
möjligt i över tio år, men det är först idag som VoIP mognat tillräckligt för 
att användas på bred front i företagen. Mycket av diskussionen kring VoIP 
har handlat om att samköra telefonin i befintliga IP-nät för att på så sätt 
bättre utnyttja bandbredden, samt i förlängningen kunna minska kostnaderna 
för telefoni. De senaste två åren har dock ett visst fokusskifte ägt rum, 
företagen har börjat se möjligheterna med VoIP, utöver låga samtalspriser. 
Undersökningsföretaget Gartner (2005) pekar till exempel på möjligheterna 
att kunna integrera VoIP med den befintliga IT-miljön men säger även att 
mognaden i företagen inte nått ända fram för att fullt ut dra nytta av dessa 
möjligheter. IT-systems möjlighet att stödja, effektivisera och förändra 
verksamheters sätt att arbeta lyftes fram i all sin tydlighet av Thomas H. 
Davenport redan 1998 (Davenport 1998). VoIP kan idag erbjuda samma 
funktionalitet som traditionella telefonväxlar (Wallingford 2005). Parallellt 
med  att VoIP mognat sker en successiv migrering av infrastrukturen för 
traditionell telefoni till IP baserad (PTS 2003).  
 
Det senaste året har debatten kring VoIP tagit fart och fackpress har belyst 
olika frågeställningar rörande begreppets innehåll, bärkraft och möjligheter. 
International Data Group har publicerat ett antal artiklar om hur VoIP 
breder ut sig på bekostnad av traditionell telefoni. I två av artiklarna 
intervjuas TeliaSoneras VD Anders Igel och Jeff Pulver, VoIP Guru och 
grundare av bland annat Vonage och Pulver.com. I intervjuerna siar de om 
framtiden och ger då den traditionella telefonin som vi ser den idag sju till tio 
år, sedan har den ersatts av IP baserad telefoni (Ricknäs 2007, Guzmán 
2007). Samma tidsperspektiv för traditionell telefoni ges av Mike Thurk, 
Chief Operating Officer vid Avaya Inc. (Poe 2006). I en intervju säger han att 
med dagens utbyggnad av IP infrastruktur på telemarknaden så kommer IP 
ha ersatt traditionell telefoni om tio år. Surj Patel, skribent för Voip-News, en 
nyhetstjänst som bevakar VoIP marknaden och skriver om utveckling och 
trender, går steget längre och säger att VoIP är en revolution inom 
telekomvärlden. Enligt Surj Patel har ingen teknologi de senaste 150 åren 
förändrat förutsättningarna för hur vi kommunicerar som VoIP gjort (Surj 
2006).  
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Även om vissa visioner som VoIP gett upphov till är överdrivna och 
”hypade” och kanske överdriver vissa aspekter så går det inte att blunda för 
trenden, VoIP är på frammarsch och floran av tjänster och möjliga 
tillämpningsområden växer. I denna livliga, spännande och stimulerande 
miljö ser vi ett par frågor som är av värde att studera närmare. Hur kan VoIP 
skapa mervärde för företag, vilka tjänster finns idag och vilka möjligheter står 
för dörren. Dessa frågor är utgångspunkten för denna uppsats, vi kommer i 
detta inledande kapitel utveckla, förtydliga och precisera dessa frågor.  

1.1 Bakgrund 
Idag har förmodligen alla hört begreppet Voice over IP (VoIP) och bildat sig 
en uppfattning kring fenomenet. Vår intention i rapporten är att ge läsaren en 
kunskap kring VoIP och vad det innebär att gå över från traditionell telefoni 
(PSTN) till VoIP. Incitament till övergången är främst att skära ner på 
kostnader. Vi upplever att den generella uppfattningen är att man inte ser till 
vilka nya möjligheter tekniken ger utan endast ser till möjligheten att sänka 
sina telefonikostnader. Vi vill istället se till vilka andra organisatoriska 
fördelar och möjligheter en VoIP-integration kan medföra. Genom att 
använda VoIP kan arbetssätt förändras och verksamheten kan många gånger 
effektiviseras genom en effektivare kommunikation. Vi väljer att undvika 
begreppet telefoni då VoIP erbjuder mer funktionalitet än att bara 
kommunicera via tal. Vi ser VoIP som en kommunikationsplattform, på så 
vis begränsas inte tanken till den fysiska telefonen utan man lyfter blicken 
och får en vidare syn på hur kommunikationen i en verksamhet kan 
förändras. Figuren nedan illustrerar hur vi ser på VoIP i ett vidare perspektiv 
där traditionell telefoni (PSTN) endast är en liten delmängd av de funktioner 
som den nya tekniken erbjuder.  

 

Figur 1.1 VoIP som ett vidare begrepp där traditionell telefoni (PSTN) ses som en 
delmängd. 
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1.2 Inledande undran och frågeställningar 
VoIP har fått ett stort genomslag på konsumentmarknaden i och med bland 
andra Skype (Skype 2007), MSN Messenger (Microsoft 2007), Yahoo! 
Messenger (Yahoo! 2007), Google Talk (Google 2007), men hur ser det ut 
för företagen? Till viss del har företagen insett möjligheterna med VoIP, man 
ser detta som ett alternativ till traditionell telefoni (Gartner 2005, PTS 2003). 
I våra ögon är detta inte att dra full nytta av den potential som denna teknik 
för med sig. VoIP innebär att data transporteras över IP nät och över 
protokoll som är möjliga att integrera med befintliga IT-system på företagen. 
En telefonväxel som hanterar IP skulle till exempel kunna integreras med ett 
företags system för CRM eller e-post. Nya möjligheter öppnar sig om man 
slutar att se VoIP som enbart ett sätt att ringa till lägre kostnad, för att istället 
se tekniken ur ett bredare perspektiv. 

 

Vi undrar hur företag kan använda VoIP som grund för att bygga en 
kommunikationsplattform, vilka tjänster efterfrågas och vilka möjligheter 
finns. Hur kan VoIP anpassas, integreras och användas för att effektivisera, 
utveckla och förändra kommunikationsvägarna? Denna övergripande undran 
har vi valt att formulera på följande sätt: 
 

Vilka tjänster och möjligheter erbjuder VoIP som kommunikationsplattform? 

 

Utifrån denna undran har vi sedan valt att formulera fyra underfrågor: 

  

 - Vad innebär begreppet VoIP för företag? 

- Vilka VoIP-tjänster finns idag? 

- Hur arbetar leverantörer av VoIP med att integrera dessa tjänster i 
kundernas befintliga IT-miljö? 

- Hur kan dessa VoIP  tjänster användas till att effektivisera, 

utveckla och förändra företags kommunikationsvägar? 

 

 

Dessa frågor är vår utgångspunkt i arbetet med uppsatsen, vi vill slutligen 
besvara vår undran men för att komma dit använder vi dessa frågor för att 
ringa in, beskriva och utveckla denna undran ytterligare. 
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1.3 Syfte och mål  
Vår ambition med den här uppsatsen är att ge en bild av hur företag ser på 
VoIP, vilka tjänster de efterfrågar samt vilka möjligheter som tekniken 
erbjuder. För att ge en bild av vad VoIP tekniken innebär är vårt mål att ge 
en introduktion i vår referensram. Läsaren ges där en inblick i 
huvudteknikerna som bygger upp VoIP. Beskrivningarna är inte avsedda att 
vara heltäckande, syftet är snarare att ge en grundläggande förståelse. Ett 
övergripande mål med uppsatsen är att visa på hur VoIP skiljer sig från 
traditionell telefoni, detta görs dels genom att visa vilka tjänster som finns, 
dels vilka nya möjligheter som VoIP medför. Utöver det som beskrivits ovan 
syftar uppsatsen även till att ge en inblick i möjligheten att effektivisera, 
utveckla och förändra ett företags kommunikationsvägar med hjälp av VoIP. 
 

1.4 Målgrupp 

Med vår rapport avser vi att delge kunskap kring tekniken VoIP vilket är till 
gagn för den eller de som står inför valet att integrera IP-telefoni i sin 
verksamhet. Rapporten fungerar även som ett stöd för den som står inför en 
kravställning kring upphandlandet av en ny kommunikationslösning. Genom 
att vi beskriver funktioner och möjligheter så kan rapporten även användas 
som inspirationskälla och visa på nya möjligheter med tekniken.  

Vi förklarar även tekniken och klargör olika begrepp på en grundläggande 
nivå vilket bör ge en god inblick i vad VoIP innebär. På så vis vänder vi oss 
även till andra icke teknikfokuserade studenter som önskar kunskap kring 
VoIP. Vi ser även leverantörer av VoIP som en målgrupp som kan se ett 
värde i rapporten då den visar på hur kunder upplever deras produkter och 
hur man kan arbeta för att på ett bättre sätt möta kundens behov.  
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1.5 Avgränsningar 
Begreppet VoIP inbegriper många aspekter som vi inte behandlar i den här 
uppsatsen. Den undran och de frågor som vi satt upp för uppsatsen innebär 
redan där att vi gör en avgränsning av det område som vi avser att studera. 
Det finns dock delar som ändå kan anses ligga inom detta område men som 
vi inte avser att behandla. Ett stort och intressant område som vi inte 
behandlar är säkerhet, vi har valt att inte belysa våra frågor ur 
säkerhetssynpunkt. Säkerheten är naturligtvis viktig i alla avseenden av VoIP 
men vi upplever att det är ett stort område som skulle kunna inrymmas i en 
egen studie och vi har därför valt att utelämna säkerhetsaspekterna kring 
VoIP i denna uppsats.  
 
Vidare så har vi inte gått in på djupet och ur ett djupare tekniskt perspektiv 
beskrivit och förklarat de produkter och tjänster som vi behandlar i 
uppsatsen. Vi har valt att istället ge en enklare beskrivning som ger en inblick 
i hur dessa produkter och tjänster fungerar. Med en djupare teknisk 
beskrivning hade till exempel aspekter så som fördröjning, eko, 
uppkopplingshastigheter, codecs och SIP protokollets kommunikation varit 
av intresse. Den tekniska kontext som vi presenterar i och med vår 
referensram är istället ämnad att ge läsaren en tillräcklig förståelse för att 
kunna följa resonemanget i denna uppsats, samt att ge en inblick i de 
komponenter som ingår i begreppet VoIP.  
 
Med följande figur visar vi vilka områden uppsatsen behandlar. Vid 
respektive axel i grafen presenteras ett antal nyckelbegrepp, genom storleken 
på det fyllda fältet visar vi en uppskattning för begreppens utrymme i 
uppsatsen.  
 Funktioner, möjligheter, 

integration 

 

Teknik, protokoll, 

pakethantering 

 

Säkerhet, prestanda 

 Verksamhetsnytta, 

kostnadseffektivitet 

 

Figur 1.2 Avgränsning 
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1.6 Referenshantering 
Som referenssystem använder vi Harvardsystemet vilket vi anser ger en god 
läsbarhet är enkelt, rationellt och ger bra information om vilka källor vi 
använt. Vi anger även källa till bilder och figurer förutom till de bilder och 
figurer vi själva skapat. Som förklaring till akronymer och tekniska termer 
finns en begreppsförklaring som bilaga till rapporten (Bilaga 1). I de fall vi 
använder elektroniska källor anger vi mesta tillgängliga information för att 
precisera var och när vi hade åtkomst till informationen. 
 

1.7 Disposition 
Rapporten inleds med en bakgrund för att ge en inledande förståelse för vår 
undran. Genom vår referensram ger vi sedan en förklaring till begreppet 
VoIP och hur tekniken fungerar samt en beskrivning av de vanligaste 
tjänsterna som den nya tekniken erbjuder. Efterföljande empirikapitel 
beskriver vårt tillvägagångssätt, vilka företag vi kontaktat och vilken 
information vi tagit del av. I vår efterföljande analys och diskussion för vi ett 
resonemang kring vilka tjänster och möjligheter som finns i dag och hur man 
ser på framtiden. I vår efterföljande slutsats behandlar vi resultatet i vår 
studie och presenterar en slutsats. Vi kompletterar slutsatsen med egna 
reflektioner kring fenomenet VoIP och vilka tjänster och möjligheter vi ser 
med VoIP idag och i vilken riktning vi ser att tekniken utvecklas. 
 
 
 

 
 

Figur  1.1 Disposition 
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2 Metod 
I uppsatsen har kvalitativa intervjuer samt enkäter via e-post använts för att 
samla in primärempiri. Sekundärempiri har samlats in i form av seminarier, 
debatter och annat elektroniskt publicerat material. Utöver dessa källor har vi 
studerat relevant teori på området för att forma vår teoretiska referensram.  
 

2.1 Vårt eget kunskapsläge 
Valet av ämne för denna uppsats är nära förknippat med vår tidigare kunskap 
om ämnet samt ett brinnande intresse. Vi ser en stor potential i att använda 
befintliga nätverk och IP teknik för att integrera telefonin i företags befintliga 
IT-system. Den första kontakten med VoIP inleddes år 2003 i och med så 
kallad bredbandstelefoni. Då sågs VoIP även av oss som ett sätt att undgå 
den fasta abonnemangskostnaden till Telia samt ett sätt att ringa till lägre 
kostnad. Under åren har dock denna bild utvecklats och nyanserats, i takt 
med att kunskaperna byggts på har insikterna kring teknikens möjligheter 
vidgats avsevärt. Från att de första åren av 2000-talet ha setts som teknik 
endast anammad och odlad av personer med ett stort teknikintresse har nu 
VoIP vuxit och håller på bred front på att konkurrera med traditionell 
telefoni. Mitt i denna teknikutveckling, påskyndad av bland annat Skype, 
MSN Messenger, Google m.fl. så upplever vi att tekniken inte fått blomma ut 
i sin fulla potential. Genom studier av litteratur på området och i samtal med 
experter ser vi att fokus allt för ofta ligger på att ”ringa billigare”.  
 
Vår drivkraft i denna uppsats har varit visionen av att VoIP är ”så mycket 
mer”, vi anser att världskartan för VoIP bara börjat utforskas. Vi har en stark 
tro till IT som möjliggörare för effektiva affärsprocesser. Detta ligger i linje 
med vad vi tidigare arbetat med. Vi har båda arbetat med att utveckla IT-
system och webbtjänster, som anställda, men även i egna företag. Vi anser att 
utformningen av IT-stöd måste utgå från tydliga behov i en verksamhet. Om 
ett IT-system inte svarar mot verksamhetens behov och användarnas 
förväntninger kommer det inte att användas. Denna bakgrund var starkt 
bidragande till att vi valde en Systemvetenskaplig utbildning. En 
systemvetenskaplig utbildning lägger tonvikten på informatik och kunskap 
relaterad till att förstå verksamheter, IT´s roll i dessa, samt utformning och 
konstruktion av verksamhetsanpassade IT-system.  
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2.2 Grundläggande angreppssätt 
Genom att analysera vad en övergång till VoIP innebär för en verksamhet 
vill vi ge en oberoende bild av vilka tjänster och möjligheter den nya tekniken 
erbjuder.  
 
Vi förklarar tekniken samtidigt som vi beskriver vad tjänsterna innebär och 
hur de fungerar. Samtidigt som vi har en deskriptiv ansats så kommer vår 
studie vara explorativ då vi undersöker ett område där vi även vill förbättra vår 
egen kunskap.  
 
För vår datainsamling använder vi oss av en kvalitativ strategi. Eftersom vi 
inte vill vara styrande i våra intervjuer använder vi oss av en kvalitativ strategi 
vi strävar alltså mer efter ett friare samtal där respondenten ges utrymme att 
delge sin syn på våra frågor. Vi anser att denna ostandardiserade intervjutyp 
ger ett bra underlag för analys. Lundahl och Skärvad (1999) menar att genom 
ostandardiserad intervjutyp blir intervjuerna mer situationsanpassade och 
flexibla. Vi vill under våra intervjuer ha möjlighet att anpassa intervjufrågorna 
och dess ordningsföljd på ett sätt som gör att vi fångar upp respondenternas 
svar på ett bra sätt. 

2.3 Metodtriangulering  
Styrkan med att använda olika källor och metoder för datainsamling är att det 
sammantaget ger ett resultat med hög validitet (Repstad, 1999). Genom 
intervjuer och frågeformulär samt analys av olika paneldebatter har vi skapat 
möjlighet att se olika aktörers syn på VoIP.  
 
Genom att använda olika metoder för vår kunskapsutveckling får vi en 
allsidig och nyanserad bild av de företeelser vi vill studera (Goldkuhl, 1998). 
Samtidigt ger användandet av metodtriangulering en säkrare grund för 
tolkning av insamlad data med avseende på validitet och reliabilitet (Repstad, 
1999). 
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2.4 Trovärdighet och objektivitet 
För att nå en hög trovärdighet i vår analys har vi använt oss av 
metodtriangulering (Repstad, 1999) vilket innebär att vi tittat på olika typer 
av källor. Repstad (1999) menar att genom att kombinera olika metoder får 
man ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkning. Genom 
olika källor ser vi fler perspektiv på fenomenet VoIP och på så sätt når en 
hög validitet och trovärdighet. Genom att vi även använder debatter får vi 
även ett kundperspektiv vilket kompletterar bilden av fenomenet VoIP. 
Genom att även anta ett kundperspektiv så får vi en mer balanserad bild av 
hur man använder samt ser möjligheter och problem med VoIP. Detta 
menar vi bidrar till en ökad trovärdighet och rättvis bild av fenomenet. 
Genom användandet av relevant teorilitteratur samt att vi antar både ett 
kund- och leverantörsperspektiv för vi ett balanserat resonemang vilket vi 
anser ger en objektiv bild av VoIP. 

2.5 Perspektiv 
Som figuren nedan visar så inrymmer vår rapport de olika perspektiven från 
leverantör, kund och teorilitteratur. På så vis ser vi olika aktörers syn på 
VoIP vilket bidrar till objektivitet och trovärdighet i vår analys av fenomenet 
VoIP. 
 
 
 
 
 

 
Figur  2.1 Studiens helhetsperspektiv. 
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2.6 Insamling av primärempiri 
I vår empiri har vi valt att kombinera både intervjuer och frågeformulär. Vi 

har använt oss av fria telefonintervjuer. Lundahl & Skärvad (1999) beskriver 
den fria intervjun som mindre snäv och en mer öppen dialog som lockar 
respondenten att tala mer öppet kring värderingar och åsikter. Andra fördelar 
med den fria intervjun är att man i stor utsträckning använder dialogutvecklande 
frågor. Syftet med det är att respondenten skall utveckla sina egna frågor och 
tankar (ibid.). I de fall vi använt oss av intervjuer via e-post har vi använt en 
mer strukturerad intervjutyp eftersom vi inte har samma möjlighet att anpassa 
frågorna efter hand som respondenten svarar. Med välstrukturerade frågor 
har vi istället fångat upp respondentens svar på ett mer formellt sätt.  

2.7 Intervjuer 
Det bästa sättet att fånga upp denna kunskap och erfarenhet anser vi att den 
fria intervjuformen (Lundahl & Skärvad, 1999) är den mest lämpliga. Vi har 
således ställt sådana frågor som gör att våra respondenter har fått frihet att 
formulera och vidareutveckla sina svar. Detta ger oss möjlighet att fånga upp 
kunskap och åsikter på ett bra sätt. Vi har valt att sammanfatta varje intervju 
för att dels underlätta arbetet med analys, dels ge läsaren en samlad bild av 
insamlade data.  

2.8 Enkäter via e-post 
Den andra källan till primärempiri i den här uppsatsen kommer från 
kvalitativa e-postenkäter som vi skickat ut till utvalda företag. Alla företag 
som kontaktades i en förfrågan om att delta fick även valet att antingen svara 
på frågor över telefon eller i form av en e-postenkät. De frågor som ställts är 
samma för både intervjuer och enkäter.  

2.9 Insamling av sekundärdata 
Utifrån en studie av litteratur på området har vi format vår teoretiska 
referensram. Bakgrundsbeskrivningen gällande teknik och vår teorilitteratur 
formar tillsammans vår teoretiska referensram. Lundahl och Skärvad (1999) 
beskriver att med sekundärdata avses data och information som finns 
dokumenterat om ett visst fenomen men som inte är insamlat för en viss 
studie. Man menar vidare att i det moderna medie- och 
kommunikationssamhället har papper fått en utvidgad betydelse att inkludera 
andra medier som finns i elektronisk form. Vår datainsamling från 
seminarier, debatter och annat elektroniskt publicerat material faller därför 
under kategorin sekundärdata. 



 

 15

2.10 Val av företag och respondenter 
För att samla in primärempiri har vi valt att kontakta och ställa frågor till fem 
olika företag. Dessa företag valdes med utgångspunkt i att de erbjuder 
tjänster och produkter för VoIP. Vi har i valet av företag dessutom försökt 
att få en spridning mellan rena tjänsteleverantörer och företag som levererar 
infrastruktur i form av hårdvara. Förhoppningen är att detta urval ska ge en 
bred bild av vad som efterfrågas. För att hitta lämpliga respondenter vid de 
företag vi valt att kontakta har vi över telefon frågat oss fram vid respektive 
företag tills vi funnit en person som företaget anser kan svara på våra frågor. 
I denna process har vi dessutom läst upp vissa av frågorna för de personer 
som vi pratat med på vägen, på så sätt har de kunnat bilda sig en uppfattning 
om vilken information vi varit ute efter och då kunnat lotsa oss vidare till rätt 
person. Detta förfarande har resulterat i att de personer som vi slutligen 
intervjuat haft olika funktioner i företagen: 
 
Tabell 2.1 Sammanställning över kontaktade företag och respondenter. 

Företag Respondent 

Avaya AB Johan Wennerlund, Solution Architect 

Cygate AB Mats Mägiste, IT-strateg/Nätdesign 

Digisip AB Alexander Fülöp, Ansvarig teknisk support 
för Digisip vid Labs2 AB 

Intertex AB Martin Feuk, Vice VD 

RixPort80 AB Brian Vince, Ansvarig för RixPort80:s IP-
plattform 

 
De företag som vi har haft kontakt med är verksamma inom olika delar av 
VoIP marknaden. Några tillhandahåller rena tjänster medan andra säljer 
egenutvecklad hårdvara för VoIP nät. Nedan följer en sammanställning och 
presentation av dessa företag. Vi ger här bara en kort beskrivning av 
företagets verksamhet, produkter och tjänster. 
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2.10.1 Avaya AB 

Avaya är en global aktör på marknaden som levererar helhetslösningar för 
småföretag upp till de allra största företagen i världen. De utvecklar, bygger 
och administrerar helhetslösningar. 
 
URL: http://www.avaya.se 

2.10.2 Cygate AB 

Cygate är ett nordiskt företag och finns representerade i Sverige och Finland. 
Företaget grundades för över 20år sedan. Man erbjuder ett helhetsåtagande 
eller ett helt fritt val av tjänster, produkter och lösningar inom IT-
infrastruktur. 
 
URL: http://www.cygategroup.com 

2.10.3 Digisip AB 

Digisip levererar abonnemang som riktar sig till både företag och 
privatpersoner. Digisip erbjuder även kontantkortsabonnemang där man 
betalar in en summa i samtalspott som man sedan kan ringa för.  
 
URL: http://www.digisip.se 

2.10.4 Intertex AB 

Intertex Data AB har sedan 1982 arbetat med olika 
kommunikationslösningar. Man utvecklar och säljer hårdvara som switchar 
och routrar för VoIP. Man finns representerade i ett antal olika kontor runt 
om i Europa och USA. 
 
URL: http://www.intertex.se  

2.10.5 RixPort80 AB 

Företaget startade sin verksamhet 1998 och erbjuder olika telekom- och 
internettjänster till konsumentmarknaden samt tjänster till storföretag. Man 
har hela Sverige som sitt arbetsfält och man säger sig vara en av de 10 största 
internetoperatörerna i Sverige. 
 
URL: http://www.rixport80.se 
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2.11 Inspelning från paneldebatt 
En källa till sekundärempiri som vi använder i denna uppsats kommer från 
en paneldebatt kring IP-telefoni som hölls vid fackmässan ICT Stockholm 
2007 den 14-15 februari. Titeln för denna paneldebatt var IP-telefoni för företag 
– i praktiken och behandlade IP-telefoni ur ett affärsperspektiv (ICT 2007). 
Hela paneldebatten har spelats in, transkriberats och sammanfattats, 
sammanfattningen är den version som sedan använts som källa i uppsatsen. 

2.12 Seminarium och debatt kring VoIP 
Techfast är en seminarieserie för TechWorlds prenumeranter. TechWorld är 
en tidskrift som ges ut av International Data Group (IDG). Som en service 
för tidningens prenumeranter tillhandahålls en seminarieserie som behandlar 
olika aktuella teman in IT-världen. Dessa seminarier hålls en gång i månaden 
på olika platser i Stockholm. Från ett seminarium som hölls 2007-03-29 har 
vi sammanfattat två föredrag samt en paneldebatt som behandlar VoIP. 
(TechFast 2007) 

2.13 Metodkritik 
Lundahl & Skärvad (1999) beskriver den strukturerade intervjutypen som mer 
informationsorienterad än den fria intervjun.  Då vi med formulär via e-post 
inte har möjlighet att utveckla frågor under intervjutillfället kan vi gå miste 
om nyanser eller tillfällen att ställa följdfrågor på samma fördelaktiga sätt som 
telefonintervjun medger. Vår egen uppfattning är dock att e-postfomulären 
får svar som är mer bearbetade av respondenten. Vi menar att vi förlorar det 
spontana svaret och får ett mer tillrättalagt svar. Vilket svar som är mest 
kvalitativt i vår undersökning är svårt att säga men vi anser ändå att 
metoderna kompletterar varandra och ger en bred bild av hur man ser på 
fenomenet VoIP.  
 
Eftersom vi inte på något sätt gjort något val av respondent inom 
fallföretagen, utan har intervjuat den eller de personer företagen ansett som 
mest lämpade att svara på våra frågor kan man se en viss risk med att vi inte 
fått en helt rättvisande bild. Man kan anta att både leverantörer och kunder 
kan försöka att välja personer i sin organisation som är mest positiva till 
tekniken. Tyvärr kan vi inte påverka detta på något bra sätt, genom att välja 
ett flertal respondenter försöker vi få en så bred och samlad objektiv bild av 
fenomenet VoIP som är möjligt. Vi har även kompletterat vår empiri med en 
paneldebatt och genom andra tryckta och elektroniska källor. Vi anser att 
detta ändå utgör en så stor del att vi får möjlighet att fånga en tillräckligt 
korrekt bild av VoIP för att kunna göra en tillförlitlig slutsats.  
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3 Referensram 
Det här kapitlet ger en beskrivning av den teoretiska referensram som 
använts i uppsatsarbetet. I kapitel ett beskrevs syftet med uppsatsen och de 
frågor som avses att behandlas. För att kunna genomföra en relevant 
behandling av dessa frågor är kunskap om den bakomliggande tekniken av 
vikt. De beskrivningar som ges här är avsedda att beskriva grundstenarna i 
den teknik som bygger upp VoIP. Ambitionen är inte att ge en djup teknisk 
förståelse för alla begrepp utan en inblick i tekniken och en tillräcklig grund 
att stå på för att följa resonemanget i efterföljande kapitel. 
 
Tabell 3.1Översikt och förklaring av den teoretiska referensramens olika delar. 

Referensramens uppbyggnad 

Avsnitt Syfte 

IP-teknik Målet är här att ge en beskrivning av den grundläggande IP-teknik 
som VoIP bygger på. En kort historisk tillbakablick ges för att sedan 
mynna ut i beskrivningar av hur IP är uppbyggt. 

Session Initiation Protocol och 
Real-Time Transport Protocol 

Det finns flera olika nätverksprotokoll som används för att möjliggöra 
VoIP, här ges en beskrivning av de två vanligast förekommande 
protokollen. 

Voice over internet Protocol För att förstå den kontext i vilken VoIP används och vilka möjligheter 
som finns beskrivs och illustreras hur olika klienter och nätverk kan 
sättas samman för att möjliggöra VoIP. 

PSTN och VoIP VoIP är i sig en möjliggörare för att kunna ringa gratis mellan klienter 
som kan hantera samtal över IP. För att kunna ringa och ta emot 
samtal mellan VoIP klienter och det traditionella telefonnätet måste 
dessa kopplas samman. Här ges en beskrivning av denna koppling 
samt de kostnader som då uppstår. 

Marknaden för VoIP Marknaden för VoIP är i ständig förändring. För att förstå hur VoIP 
utvecklats samt hur marknaden för VoIP ser ut idag beskrivs här dess 
utbredning och acceptans på marknaden. 

VoIP produkter och tjänster En beskrivning av vanligt förekommande produkter och tjänster 
relaterade till VoIP. 

Möjligheter med VoIP Med VoIP är det möjligt att integrera telefonin i företags verksamhet 
på ett sätt som inte varit möjligt med traditionell telefoni, här 
beskriver vi ett par av de möjligheter som vi ser. 

VoIP som 
kommunikationsplattform 

En kort beskrivning av vad som avses med kommunikationsplattform 
och vilken roll som VoIP kan spela i denna. 

Verksamhetsutveckling IT-system har en bevisad möjlighet att effektivisera, utveckla och 
förändra verksamheter. Här beskrivs vad vi avser med 
verksamhetsutveckling samt hur VoIP spelar en roll i detta 
sammanhang. 

Teknikmognad och 
användning av ny teknik  

 

Beskrivning av hur en ny tekniks mognad och acceptans på 
marknaden, från att först anammas av teknikintresserade användare 
till att slutligen användas av de som sist vill använda ny teknik. 
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3.1 IP-teknik 
All transport av data i ett VoIP nätverk sker paketbaserat över ett 
internetprotokoll (IP). IP är att anse som en etablerad och stabil teknik för 
paketbaserad dataöverföring. Den första versionen av IP såg dagens ljus 
redan 1973 och har sedan dess förfinats under åren (Kurose & Ross 2005). 
IP hanterar adressering och routing (dirigering) av dessa paket över nätet. 
Den version av IP som är i bruk i dag kallas IPv4 och har en adressrymd på 
32 bitar vilket ger ett totalt möjligt antal adresser på över fyra miljarder. 
Denna mängd adresser börjar redan ta slut och därför pågår arbetet med en 
ny version av IP med en större adressrymd (Kurose & Ross 2005). IP arbetar 
i nätverkslagret i Open Systems Interconnection modellen, vidare OSI 
(Zimmermann 1980). 
 

7 
Applikationslager 

Mjukvarutelefon, Asterisk PBX 

6 
Presentationslager 

MIME kodning 

5 
Sessionslager 

TCP, SIP 

4 
Transportlager 

TCP, UDP, RTP 

3 
Nätverkslager 

IP 

2 
Länklager 

MAC adresser, Ethernet 

1 
Fysiskt lager 

Binärdata, Koppar, Fiber 

 

Figur 3.1 OSI modellen, Zimmermann (1980), egen bearbetning med exempel på tekniker 
för respektive lager som är relevanta för VoIP. 

 
OSI modellen delar in kommunikationen mellan datorsystem olika lager, där 
varje lager har ett väl avgränsat och tydligt ansvar. Inom varje lager finns det 
ett antal olika tekniker och protokoll som tar hand om kommunikationen. 
De lager som är av intresse för denna uppsats är lagren applikations-, 
transport-, och nätverkslagren (Wallingford 2005). Nätverk och 
transportlagren hanterar paketering och transport av data.  
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Applikationslagret ligger närmast slutanvändaren, här återfinns till exempel 
olika mjukvarutelefoner, mjukvaru PBX:er, VoIP proxys och ATA:s. För att 
kunna transportera data på ett tillförlitligt sätt i nätet används IP tillsammans 
med olika protokoll för att paketera, adressera och synkronisera datapaket.  
 
De protokoll som används inom VoIP är Transmission Control Protocol (TCP) 
samt User Datagram Protocol (UDP). Dessa båda protokoll är olika avseende de 
tjänster de erbjuder. TCP är felkorrigerande och garanterar att de paket som 
skickas kommer fram och att de kommer fram i den följd de skickats, denna 
kvalitetsnivå är naturligtvis mycket önskvärd men medför en extra 
konsumtion av resurser och tid i överföringen. När realtidsdata ska överföras 
är därför inte TCP optimalt. I VoIP tillämpningar är det centrala att överföra 
tal i realtid och då innebär alla förseningar i paketöverföringen störningar i 
ljudströmmen. För att optimera överföringen används istället UDP för att 
transportera taldata. UDP har inte samma felkorrigering som TCP och 
garanterar inte att alla paket kommer fram, däremot är det snabbt. För 
överföring av tal är det inte viktigt att alla paket kommer fram, det viktiga är 
att de paket som kommer fram når sin destination på kortast möjliga tid. Om 
ett paket inte kommer fram är det ingen idé att skicka det igen, istället kastas 
alla paket som inte kommer fram eller inte kommer fram inom en rimlig tid. 
(Wallingford 2005)  
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3.2 Session Initiation Protocol och Real-Time Transport 
Protocol 

Detta protokoll används av VoIP-applikationer för att kontakta, ansluta, hålla 
anslutningar och avsluta anslutningar till varandra (Schulzrinne & Rosenberg 
1998, Abouabdalla & Sureswaran 2003). Session Initiation Protocol (SIP) 
utvecklades av Internet Engineering Task Force (IETF) och har vuxit fram till en 
de facto standard för samtalshantering inom VoIP (Wallingford 2005). 
Ytterligare ett protokoll som används inom VoIP är Real-Time Transport 
Protocol (RTP). RTP, även det utvecklat av IETF,  använder ett intervall av 
UDP portar för att transportera realtidsdata för tal (Schulzrinne, Casner, 
Frederick & Jacobson 2001).  
 

SIP 
RTP 

UDP 

IP 
 
Figur 3.2 Illustration av protokollen för datatransport och samtalshantering inom VoIP 
 

Figuren ovan illustrerar förhållandet mellan de olika protokoll som samspelar 
i hanteringen av VoIP-data. SIP har möjligheten att identifiera och ansluta 
med hjälp av Uniform Resource Indicators (URI:s) och därigenom representera 
ett telefonnummer med text istället för siffror (Abouabdalla & Sureswaran 
2003, Wallingford 2005). Exempelvis så kan ett SIP URI telefonnummer 
representeras av: 

sip:mikael@lindecrantz.net 

Denna representation känns igen bland annat från Domain Name System 
(DNS) och e-postadresser. SIP protokollet är även utrustat med 
funktionalitet för närvaroavkänning. Detta gör det möjligt för den mjukvara 
som kommunicerar med hjälp av SIP att känna av och visa om ett visst 
telefonnummer är tillgängligt eller inte (Abouabdalla & Sureswaran 2003, 
Schulzrinne & Vaha-Sipila 2003). Förutsatt att den klientmjukvara som 
används stödjer denna funktion är det även möjligt för en användare att själv 
ange status för sitt nummer.  
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3.3 Voice over Internet Protocol 
VoIP är en samling av tekniker kring förmedling av tal och bilddata i realtid 
över paketbaserade nätverk. Utöver att erbjuda talöverföring öppnar den 
tekniska grunden som VoIP vilar på för integration med olika former av 
mjukvara (Wallingford 2005). VoIP erbjuder en flexibel telefonimiljö som är 
enkel att förändra och bygga ut vid förändrade behov. Rationaliseringsvinster 
kan uppnås genom att samköra telefonin i samma nät som används för 
företagets datatrafik. Genom att använda rena IP-telefoner är det möjligt att 
koppla upp nya anknytningar direkt i nätverket. (Wallingford 2005) 
  

        

Figur 3.3 Schematisk illustration av ett VoIP nätverk, egen bearbetning.  

Figur 3.3 visar på hur ett VoIP nätverk skulle kunna se ut. Det är en 
schematisk bild som illustrerar möjligheterna till att ansluta olika enheter och 
klienter samt hur dessa är sammanlänkade.  
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En bild av möjligheterna med VoIP ges av Gonzalez, Barroso, Villaverde 
och Alonso: 
 

”...Vi måste börja se VoIP som en interaktiv realtidsapplikation  

som distribueras över internet...” 
 

Gonzalez, Barroso, Villaverde & Alonso - VoIP at the Crossroads (2005, sid 6), fritt översatt. 
 
Detta ger en bild av VoIP som en mångsidig teknik som tar telefonin till nya 
områden. Distributionsformen och den nära kopplingen till mjukvara gör att 
VoIP tillämpningar expanderar till fler områden än traditionell telefoni. 
(Wallingford 2005)  

3.4 PSTN och VoIP 
Idag finns det ett flertal olika aktörer som erbjuder VoIP tjänster i form av 
mjukvara för att ringa gratis över internet. Däribland kan nämnas Skype, 
Yahoo, Microsoft, Skype och Google. Dessa har gemensamt att det är gratis 
att ringa från en VoIP telefon till en annan. Dessa tjänster gör det möjligt att 
ringa inom ett och samma nät vilket gör att det bara går att ringa till andra 
personer hos samma aktör (Yahoo, Microsoft, Skype & Google 2007). För 
att kunna ringa till och ta emot samtal från det vanliga telenätet måste en 
brygga skapas mellan VoIP nätverket och det världsomspännande Public 
Switched Telephone Network (PSTN). PSTN är det kretskopplade nätverk som 
erbjuder fast telefoni med traditionella telefonnummer (Wallingford 2005). 
Denna koppling är någonting som dessa VoIP aktörer idag tar betalt för, 
dessutom tillkommer de vanliga minuttaxorna och uppkopplingsavgifterna 
när samtal går över PSTN. 
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3.5 Marknaden för VoIP 
Den ökade datoriseringen av telefoniväxlar under 1970-talet öppnade upp för 
en rad nya funktioner så som; vidarekoppling, konferenssamtal, påminnelser, 
Voice Mail och återuppringning (Cameron m.fl. 1994). Den funktionalitet 
som tidigare stod att finna i kostsamma Centrexlösningar går idag att finna i 
Open Source IP-PBX växlar som Asterisk (Cameron m.fl. 1994, Meggelen, 
Smith & Madsen 2005). När företag idag tittar på att gå över till VoIP är det i 
första hand dessa traditionella tjänster som man frågar efter (Gartner 2005). 
Utöver att dessa tjänster ska fungera som de alltid har gjort är det överlägset 
största skälet till att företag väljer att gå över till VoIP en önskan att kapa 
telefonikostnader (PTS 2003, Wallingford 2005). Post och Telestyrelsen 
spådde 2003 två möjliga scenarion för utbredningen av VoIP. 
 

 
Figur 3.4, Möjliga utvecklingsscenarion för VoIP, PTS 2003, sid 28. 

 
Scenario 1 (ett) sågs som en relativt snabb övergång till VoIP på bred front, 
befintliga telenät skulle successivt byggas om till paketbaserad 
dataförmedling. I scenario 2 sågs VoIP existera som öar i ett hav av 
traditionell telefoni, med beröringspunkter via gateways som en brygga 
mellan traditionell telefoni och VoIP. (PTS 2003) I en 
marknadsundersökning genomförd 2005 konstaterar PTS att mellan åren 
2004 och 2005 har antalet företag som tecknat sig för VoIP abonnemang 
ökat med 250%. Dock så var dessa i förhållande till antalet traditionella 
telefoniabonnemang samma period under en procent (PTS 2005). Denna 
positiva trend bekräftas av Gartner som i en rapport 2005 skriver att år 2010 
kommer 95% av alla större företag att ha gått över till paketförmedlad 
telekommunikation. Gemensamt för både PTS och Gartner är att de i sina 
rapporter anger att fokus kommer att flyttas från rena kostnadsbesparingar, 
till att istället se till de nya möjligheter som VoIP för med sig (PTS 2003, 
Gartner 2005). 
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3.6 VoIP produkter och tjänster  
Här följer en sammanställning av produkter och tjänster som erbjuds inom 
ramen för VoIP. Vi gör inte anspråk på att presentera en fullständig lista utan 
endast ett urval. Detta urval har gjorts utifrån de traditionella telefonitjänster 
som företag efterfrågar samt de nya möjligheter som VoIP för med sig 
(Gartner 2005, Wallingford 2005).  

3.6.1 IP-PBX  

En Personal Branch Exchange (PBX) är en privat telefonväxel som är 
sammankopplad med telenätet. En IP-PBX är en sådan växel som använder 
sig av paketbaserad dataöverföring. En PBX har traditionellt tillhandahållit 
avancerade funktioner till större företag. Vanliga funktioner i en PBX är 
bland annat; Voice Mail, Köhantering, Datorsvarsmenyer, Återuppringning, 
Mötesrum, Samtalsgrupper, Vidarekoppling samt tidsstyrda samtalsvillkor. 
(Wallingford 2005 ) 

3.6.2 IP-Centrex 

En Centrex är en datoriserad telefoniväxel, dessa är att se som föregångarna 
till dagens PBX växlar (Cameron m.fl. 1994, Wallingford 2005). Idag används 
begreppen IP-Centrex och IP-PBX som synonymer. 

3.6.3 Samtalshantering 

Med samtalshantering avses funktionalitet för att styra hur samtal ska kopplas 
via regler. Denna funktionalitet har länge funnits i PBX och Centrexväxlar 
men övergången till IP erbjuder nya möjligheter. Det är nu mycket enklare 
att via olika former av mjukvara interagera med växlarna och på så sätt 
påverka och styra samtalshanteringen.  

3.6.4 Köhantering 

Möjligheten att kunna hantera stora samtalsmängder genom att köa samtal. 
De samtal som placeras i kö kan under väntetiden få lyssna på musik eller 
meddelanden från företaget. (Meggelen, Smith & Madsen 2005, Wallingford 
2005) 

3.6.5 Datorsvarsmenyer 

Menysystem som utifrån olika röstmeddelanden ger den som ringer möjlighet 
att välja hur samtalet ska kopplas genom att trycka knappkombinationer på 
en tonvalstelefon. Menyerna byggs upp och hanteras i växeln, som 
presenterar dem genom att spela upp de röstmeddelanden som definierats 
för en viss meny och sedan vänta på användarens val, när användaren gjort 
sitt val presenterar växeln nästa meny med ytterligare alternativ eller kopplar 
personen till en anknytning. (Meggelen, Smith & Madsen 2005, Wallingford 
2005) 
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3.6.6 Vidarekoppling 

En möjlighet att kunna välja hur samtal till olika telefonnummer och 
anknytningar ska hanteras i olika situationer. När en person inte är tillgänglig 
på sin vanliga anknytning är det möjligt att lägga in en vidarekoppling till en 
annan anknytning eller ett annat telefonnummer. (Meggelen, Smith & 
Madsen 2005, Wallingford 2005) 

3.6.7 Samtalsgrupper 

Samtalsgrupper kan användas för att skicka samtal till en grupp med 
anknytningar istället för en enskild anknytning. När kunder ringer in till en 
supportavdelning kan deras samtal skickas till en grupp med supporttekniker 
istället för en enda. När samtalen inkommer in till gruppen kommer alla som 
ingår i den ha möjlighet att besvara dem. (Meggelen, Smith & Madsen 2005) 

3.7 Möjligheter med VoIP 
VoIP skiljer sig från traditionell telefoni och öppnar upp för nya möjligheter 
vad gäller produkter och tjänster. Vi kommer här att presentera ett urval av 
tjänster, vissa tjänster är nya medan andra modifierats och anpassats för att 
dra nytta av möjligheterna med VoIP. 

3.7.1 Närvaro 

Med användningen av IP och SIP är det nu möjligt att förmedla 
närvarostatus för olika telefonitjänster. Till exempel är det möjligt för 
enskilda anknytningar att ha olika status för om de är tillgängliga eller inte. 
Denna status kan sedan avläsas av en IP-telefon eller mjukvarutelefon. Detta 
gör det möjligt för användare att själva ange om de vill bli kontaktade eller 
inte, samt att se om den person man vill ringa faktiskt kan ta emot samtalet. 
(Wallingford 2005, Nortel 2000) 

3.7.2 Voice Mail 

Med en IP-PBX går det att sätta upp Voice Mail (VM) för alla anknytningar i 
växeln. Dessa kan sedan lyssnas av direkt från de terminaler som är anslutna 
till växeln, till exempel via en mjukvarutelefon, IP-telefon eller via en vanlig 
analog telefon med tonsignaler. När ett VM tas emot är det sedan möjligt att 
låta företagets IP-PBX interagera med e-postsystemet och skicka e-post till 
personen med anknytningen. Ny funktionalitet gör det även möjligt att lyssna 
av VM direkt från en dator med internetuppkoppling, utan att behöva 
använda en telefon. (Meggelen, Smith & Madsen 2005, Wallingford 2005) 
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3.7.3 Virtuella mötesrum 

Ett virtuellt mötesrum är ett telefonnummer som används för att hantera 
gruppsamtal. De personer som vill tala med varandra kan ringa in till det 
angivna telefonnumret som sedan med hjälp av växeln kopplas samman med 
de andra som ringer in till samma nummer. (Meggelen, Smith & Madsen 
2005, Wallingford 2005)  

3.7.4 Tidsstyrda samtalsvillkor 

I vissa situationer kan det vara nödvändigt att kunna hantera samtal utifrån 
vissa givna tidsvillkor. Som exempel kan man beskriva ett call-centerföretag i 
Indien som hanterar samtal för företag från olika delar av världen. För att 
kunna hantera samtal från olika tidszoner på ett bra sätt kan villkor sättas 
upp för olika tider, dessa villkor styr sedan hur samtalen kommer att kopplas 
vidare. Ett ytterligare exempel kan vara ett företag som har sin växel öppen 
för externa samtal under vissa tider. Med ett tidsvillkor skulle samtal som 
inkommer inom den tid som växeln är öppen styras till lediga anknytningar. 
Samtal som inkommer när växeln är stängd skulle istället kunna skickas till ett 
inspelat meddelande som meddelar växelns öppettider. (Meggelen, Smith & 
Madsen 2005) 

3.7.5 Mobilitet 

VoIP har öppnat för möjligheten att ta med sig ett och samma 
telefonnummer oavsett var man befinner sig i världen. Ett telefonnummer 
eller anknytning som använder IP och SIP går att ansluta på alla platser där 
det finns en internetuppkoppling. Till exempel skulle en säljare vid ett företag 
kunna ta med sig sitt fasta telefonnummer på sina resor. När säljaren kopplar 
upp sig över internet är telefonen tillgänglig, kunder och kollegor behöver 
inte uppleva någon skillnad mot om säljaren ringde från kontoret. 
(Wallingford 2005, SIP-Forum 2006, Nortel 2000) Denna mobilitet för även 
med sig att de växelfunktioner som används i en PBX blir tillgängliga på 
resande fot. 

3.7.6 Integration med befintlig IT-miljö 

VoIP gör det möjligt att integrera telefonimiljön i företagets befintliga IT-
miljö på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Den nära kopplingen till 
mjukvara gör att data från telefonin kan flöda direkt in i andra system. Till 
exempel kan en IP-PBX skicka en signal direkt till CRM-systemet när en 
kund ringer in. På så sätt skulle personen som tar emot samtalet kunna få all 
kunddata presenterat direkt när kunden ringer, utan att själv behöva leta reda 
på informationen. 
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3.7.7 Gratis telefoni – SIP till SIP 

En mycket stor anledning till att gå över till VoIP är möjligheten att kunna 
ringa gratis över internet. Ett företag kan med hjälp av en IP-PBX koppla 
upp olika anknytningar och ringa gratis över internet dem emellan. Det spelar 
inte någon roll var de personer som ringer via anknytningarna befinner sig, så 
länge som de har tillgång till en SIP-klient och internetuppkoppling. Denna 
teknik gör det dessutom möjligt att i en Geografiskt spridd organisation 
koppla ihop olika kontor med egna växlar. 

3.7.8 Direktmeddelanden – Instant Messaging 

En form av kommunikation som ofta nämns i samband med VoIP är Instant 
Messaging (IM). IM är en teknik för att kommunicera med direktmeddelanden 
över internet. IM är inte beroende av VoIP utan är en fristående teknik. Det 
är dock mycket vanligt att denna teknik sampacketeras i VoIP lösningar som 
en ytterligare kommunikationsmöjlighet. De har gemensamt att alla 
kommunikation sker över internet och att de är enkla att koppla samman 
med annan mjukvara. 
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3.8 VoIP som kommunikationsplattform 
Ett företag har många sätt och vägar för att kommunicera internt och med 
omvärlden. Det kan till exempel vara att hålla en enhetlig grafisk profil, satsa 
på markandsföring mot vissa utvalda marknader eller värderingar och synsätt 
som präglar företagets sätt att kommunicera. I den här uppsatsen behandlas 
begreppet kommunikationsplattform i relation till VoIP. Vi kommer att 
belysa hur ett företags kommunikationsvägar kan förändras med införandet 
av VoIP. Vi ser VoIP ur ett bredare perspektiv vilket innebär att inte enbart 
se till de ekonomiska besparingar som kan göra utan att även se till effekterna 
i verksamheten. Vår definition av en kommunikationsplattform utgår från 
hur VoIP kan integreras med ett företags befintliga IT-system och hur 
företagets verksamhet påverkas av detta. 

3.9 Verksamhetsutveckling  
Företag som inför verksamhetsstödjande system gör detta för att realisera de 
effektivitetsvinster som systemen erbjuder. Ett IT-system har inte något 
egenvärde för verksamheten, värdet uppstår i och med att verksamhetens 
behov tillgodoses med hjälp av IT-systemet (Davenport 1998). I denna 
uppsats behandlar vi IT-system ur ett bredare perspektiv. Davenport (1998) 
förmedlar en syn på verksamhetsstödjande IT-system som ett medel att 
utveckla verksamhetens sätt att arbeta. Detta är någonting som vi kommer 
att ta fasta på genom att väga in hur VoIP kan påverka hur man arbetar i en 
verksamhet. VoIP har historiskt setts som ett sätt att kunna ringa till en lägre 
kostnad och inte som ett nytt och effektivare sätt att bedriva företagets 
kommunikation (Gartner 2005). Ny teknik har potentialen att förändra ett 
företags arbetssätt och göra det mer konkurrenskraftigt, förutsatt att den nya 
tekniken anammas fullt ut och ses ur ett helhetsperspektiv och inte som en 
isolerad företeelse (Moore 2002, Hammer & Champy 2001). VoIP har som 
teknik stora möjligheter att integreras med befintlig IT-infrastruktur och i 
verksamhetsprocesser. Mycket av den större potential som VoIP innebär 
jämfört med traditionell telefoni har än så länge bara börjat utforskas, vissa 
integrationslösningar har sett dagens ljus, exempelvis kopplingar till CRM-
system och faktureringssystem (Gartner 2005, Wallingford 2005).    
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3.10 Teknikmognad och användning av ny teknik  
En ny teknik anammas inte av alla på den tänkta marknaden vid en och 
samma tidpunkt. När en ny teknik introduceras på en marknad ökar 
användandet gradvis. Detta fenomen har beskrivits på ett bra sätt av 
författaren och ekonomen Geoffery Moore (2002). Han illustrerar teknikens 
mognad på marknaden utifrån en normalfördelningskurva.  
 
 

 
Figur 3.5 Illustration av hur ny teknik tas emot på en tänkt marknad, hämtad ur Geoffery 
Moores bok Chrossing the Chasm (2002, sid 45), Egen bearbetning.  

Kurvan är uppdelad i fem olika grupper av användare indelade efter hur 
benägna de är att ta till sig ny teknik. Den första gruppen benämns 
”Innovators” och består av personer som tidigt tar till sig och ser nyttan med 
den nya tekniken. Dessa personer har inte sällan ett brinnande teknikintresse 
och en önska att vara först med att använda den nya tekniken. Den andra 
gruppen benämns ”Early Adopters” och består av en större grupp personer 
som även de har ett teknikintresse, dock inte lika starkt som den första 
gruppen. Det är först i grupperna tre, ”Early Majority” och fyra, ”Late 
Majority”, som den nya tekniken når en bred användning på marknaden. Den 
sista gruppen benämns ”Laggards” och består av de personer som drar sig 
för att använda en ny teknik, de väntar gärna till det inte är möjligt att vänta 
längre. X-axeln på kurvan anger teknikens mognad på marknaden, från att på 
ett tidigt stadium vara ny och obeprövad, till att i slutet vara en tillförlitlig och 
mogen teknik. Vi har valt att lyfta in detta perspektiv för att åskådliggöra 
vilken position VoIP har på marknaden idag. 
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3.11 Sammanfattning  
För att ge en överblick av den teoretiska referensramen ges här en 
sammanfattning av de olika avsnitten. 
 
Tabell 3.2 Sammanfattning av den teoretiska referensramen.  

Avsnitt Sammanfattning 

3.1 IP står för internet Protocol och är grunden för all VoIP, taldata skickas 
paketbaserat över IP nät. OSI modellen framtagen av Zimmermann 
(1980)delar in IP i sju olika lager; Applikationslager, Presentationslager, 
Sessionslager, Transportlager, Nätverkslager, Länklager och Fysiskt lager. 

3.2 Session Initiation Protocol (SIP) och Real-Time Transport Protocol (RTP) är 
de protokoll som är vanligast för att hantera uppkoppling och kommunikation 
mellan VoIP applikationer. SIP ger möjlighet att skapa mer människovänliga 
telefonnummer i form av URI:s, en URI kan exempelvis ha samma 
uppbyggnad som en e-post adress. 

3.3 Voice over internet Protocol är en samling tekniker för att möjliggöra 
kommunikation över IP. Floran av applikationer är stor, det finns SIP klienter 
för mobiltelefoner, handdatorer och datorer. Kommunikationen sker i samma 
IP nät som annan datatrafik och möjliggör på så sätt ett effektivare 
resursutnyttjande. 

3.4 PSTN står för Public Switched Telephone Network och är det traditionella 
telefonnätet. För att VoIP telefoner ska kunna ringa till det traditionella 
telefonnätet med vanliga telefonnummer måste en brygga ske mellan VoIP 
nätverket och PSTN. 

3.5 Marknaden för VoIP har expanderat kraftigt de senaste tio åren. Idag är 
majoriteten av de infrastruktursinvesteringar som görs baserade på IP-teknik. 

3.6 Utbudet av produkter och tjänster för VoIP är stort, det finns idag IP-baserade 
PBX växlar som erbjuder samma funktionalitet som traditionella växlar.  

3.7 De nya möjligheterna med VoIP är, förutom att kunna ringa billigare, att 
enklare kunna integrera telefoni och annan IP-baserad kommunikation i den 
befintliga IT-miljön. 

3.8 Vad innebär IP-baserad kommunikation för företags möjligheter att 
kommunicera. Är de möjligt för företag ta ett helhetsgrepp över sin 
kommunikationsplattform med utgångspunkt i IP-teknik. 

3.9 IT-system har en bevisad möjlighet att effektivisera, utveckla och förändra 
verksamheter. VoIP öppnar nya möjligheter att använda IT i verksamheten. 
Exempelvis kan telefonin nu integreras med befintliga system för bland annat 
e-post och CRM. 

3.10 En ny tekniks mognad och acceptans på marknaden kan beskrivas utifrån en 
normalfördelningskurva, från att först anammas av teknikintresserade 
användare till att slutligen användas av dem som sist vill använda ny teknik. 
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KAPITEL FYRA - EMPIRI 
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4 Empiri 
 

I det här kapitlet har vi sammanställt insamlad empiri. För att få spridning på 
insamlad data har vi använt flera olika källor i avsikten att de ska komplettera 
varandra. Tanken är också att vi genom att belysa samma frågor ur flera olika 
perspektiv ska kunna öka tillförlitligheten och relevansen i efterföljande 
analys och slutsats. Sammanställningen av empirin är uppdelad i fyra delar 
efter den form som data samlats in. Inledningsvis följer en sammanställning 
av de två telefonintervjuerna samt de tre e-postenkäterna. I båda fallen sker 
sammanställningarna utifrån respektive respondent. Därefter presenteras en 
sammanställning av det som sades vid paneldebatten samt vid 
seminarietillfället. Empirin från e-postenkäterna och paneldebatten är 
sammanfattningar från de sammanställningar som vi gjort, dessa finns 
presenterade i sin helhet som bilagor. 

4.1 Sammanställning av intervjuer 
Här följer en sammanställning av de två telefonintervjuer som genomförts. 
Den första intervjun genomfördes med en respondent från RixPort80, den 
andra med en respondent från Digisip. 

4.1.1 Sammanfattning av intervju med Brian Vince vid RixPort80 

Vid kontakten med RixPort80 blir vi kopplade till Brian Vince som är 
ansvarig för deras IP-telefoniplattform. De fördelar han ser med att gå över 
till VoIP är i första hand att kunden med RixPort80:s prismodell, kan kapa 
sina telefonkostnader. Samtidigt så menar han att man som leverantör 
försöker skjuta fokus från just kostnadssänkningen och istället se till de 
mervärden kunden får med sin lösning. Genom att man levererar en 
skräddarsydd växel med ett flertal tjänster får kunden en mer flexibel lösning 
med fler möjligheter än motsvarande traditionell växel. Men tyvärr så är det 
oftast priset som är den största lockelsen till att kunder vill gå över till VoIP. 
 
På frågan om vissa typer av företag har mer att vinna på att gå över till VoIP 
än andra så menar Brian att han har svårt att peka på någon specifik grupp. 
Det blir mer individuellt beroende på vad man vill åt för funktionalitet.  
Eftersom RixPort80 säljer till små och medelstora företag så menar han att 
det är kostnadsbesparingar som gäller och det gäller inga specifika grupper.  
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På frågan om man ser någon trend där andra funktioner efterfrågas, svarar 
Brian att ofta upptäcker kunden efter en tid att det finns fler funktioner. 
Genom att använda dem kan man framstå som ett stort företag. Exempelvis 
kan ett mindre företag med ett fåtal anställda använda sig av kösystem och 
liknande funktioner. När man kommit så långt efterfrågas ofta mer och mer 
funktionalitet. 
 
När vi börjar prata tillgänglighet och tillförlitlighet menar Brian att man inte 
bör välja VoIP om man är beroende av sin telefoni till 100%, detta beroende 
på att det finns så många faktorer som påverkar tillförlitligheten som ligger 
utanför RixPort80:s kontroll. Men om man får leverera allt från bredband till 
att få fullständig kontroll över kundens infrastruktur så tycker han absolut att 
man kan välja IP-telefoni även om man är beroende av den till 100%, med 
detta helhetsansvar kan han i stort sett garantera full tillförlitlighet.  
 
De tekniska hinder som kan förekomma i en kunds infrastruktur kan vara 
saker som gamla hubbar och dåliga switchar. Här anser man även att det 
finns en brist på beställarkompetens. Det är väldigt få företag som har 
förståelse för QoS (Quality of service) och hur viktigt det är att inte lasta 
sönder sin internetförbindelse eller faktiskt ha ordentlig utrustning.  
 
På frågor kring hur man hanterar integration till andra programvaror som 
CRM (Customer relationship management) eller Microsoft Outlook så menar 
Brian att tekniken är så pass ung och att tekniken inte nått den mognad som 
krävs. Kunder har inte börjat efterfråga detta än men det är något man 
naturligtvis tittar på. – “Vi har ju vi massvis med idéer och tankar med extratjänster 
och sådant som vi funderar på och som vi vill göra men det är ju ingenting som är klart 
eller någonting som jag kan säga någonting om i dagsläget”. Vidare menar han att 
man ser en tydlig trend där fler och fler börjar använda mjukvarutelefon 
vilket är ett steg i den riktningen. 
 
De tjänster som Brian menar används mest är förutom de vanliga enklare 
tjänsterna, kösystem och talsvar. Några av de nya möjligheterna med 
tekniken är, menar Brian att man nu (som mindre företag) får möjlighet att 
anamma teknik som bara stora företag har haft råd med tidigare. Olika typer 
av messaging och presence möjligheter menar han är funktioner som kommer att 
ge möjligheter till effektivisering i sin kommunikation. 
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När vi ber Brian sia lite om vad han tror om framtiden så menar han att 
oavsett vilken väg det tar, så är det nog VoIP som kommer att användas i 
framtiden. Även om det skulle bli så att GSM tar över genom låga 
samtalspriser i framtiden så tror han att man kommer använda IP även där. 
Men tar det den vändningen som man på RixPort80 vill så kan man 
konkurrera med mobiljättarna men det förutsätter att man bygger ut WiFi-
näten. IP-telefoni har ju varit på tal hur länge som helst. Han menar att det 
säkerligen kommer att slå igenom tillslut. Han berättar att operatören Tre 
hade försök i början av sin lansering men det slog tyvärr inte alls väl ut. 3G-
näten menar Brian har för dålig kvalitet för att kunna användas för VoIP. 
Brian säger: – “Idag är det väldigt svårt att köra IP-baserad röstkommunikation på 
3G du har för mycket delay för att få någon bra ljudkvalitet. Jag har testat det i alla fall”.  
 
När vi frågar Brian vilket stöd de ger en kund vid implementering och vilka 
deras främsta försäljningsargument är för att införskaffa VoIP, hänvisar han 
till sin säljare då han inte anser sig lämpad att svara på dessa frågor rörande 
försäljning och marknadsföring. 

4.1.2 Sammanställning av intervju med Alexander Fülöp vid Digisip 

Intervjun inleds med frågan kring vilka fördelar man ser med att gå över till 
VoIP, för företag? Alexander svarar att fördelar med tekniken som han ser 
det är att man kan koppla samtal över växel i företaget och att detta kan 
göras till ett lågt pris. Fler fördelar menar han är att man kan ringa via 
mjukvaruklient vilket ger en stor flexibilitet. Man kan använda sin telefon när 
man är på tjänsteresa och ringa med sin dator precis som om man vore 
hemma på kontoret. 
 
Andra fördelar med just Disip menar Alexander är deras enkla 
beställningsförfarande via internet och att det går snabbt att komma igång. 
Man säljer även en rå tjänst avsedd för de mer tekniskt avancerade kunderna. 
Denna tjänst ger kunden möjlighet att själv sätta upp sin växel och 
konfigurera sin telefoni. 
 
När vi pratar om vilka tjänster som erbjuds av Digisip så förklarar Alexander 
att i dagsläget erbjuds endast nummerpresentation men utbudet av tjänster 
kommer att utökas i framtiden då man kommer att lägga ut plattformen till 
en extern partner vilket kommer att ge fler tjänster som exempelvis 
vidarekoppling och röstbrevlåda med mera. 
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Övriga tjänster som efterfrågas är att kunna koppla FAX till VoIP, detta är 
ett problem då FAX i dagsläget inte fungerar med VoIP. Men vi får se om vi 
får en lösning på problemet när vi lägger ut plattformen till vår 
samarbetspartner. Som det är idag fungerar FAX kanske, på ett av tio försök.  
 
När vi kommer in på problem kring VOIP så ställer vi frågan: – “Ser ni några 
andra tekniska hinder eller svårigheter som man måste beakta innan över gång till 
VoIP?” Alexander svarar att kunden måste kontrollera sin brandvägg, att rätt 
portar är öppna och att man har en fungerande bredbandsuppkoppling. 
Sådana saker måste kunden själv se till eftersom man inte analyserar kundens 
nuvarande konfiguration av nätverk eller liknande. Alexander säger – “Kunden 
måste själv se till att förutsättningarna stämmer.”  
 
När vi frågar om det finns verksamheter där VoIP inte passar säger 
Alexander –”Ja definitivt, när det gäller att tjänsten måste vara 100% tillförlitlig.” 
vidare menar han att exempelvis larmföretag och sjukvård är sådana typer av 
företag som bör vänta med en övergång till VoIP. 
 
Alexander berättar att tekniken inte är riktig mogen för affärskritiska 
tillämpningar då deras server är beroende av en internetuppkoppling och 
även kunden har en internetuppkoppling vilket gör att tjänsterna inte kan 
garanteras att vara 100% tillförlitliga. Han anser att när man kan få 
internetuppkopplingen kvalitetssäkrad så kan användandet av VoIP till 
affärskritiska tillämpningar bli mer aktuellt. 
 
När vi ställer frågor kring beställarkompetens och huruvida man ser på 
behovet av support till kunderna så menar Alexander att kunder som 
beställer utan att kontakta deras support har högre kompetens än medel. Men 
många företagskunder klarar det själva men det finns en del som behöver 
mycket hjälp i form av support. Supporten gäller då endast den tjänst man 
tillhandahåller och inget kring hur telefonin är integrerad i kundens 
verksamhet eller programvaror. 
 
När vi kommer in på hur VoIP förändrar en kunds verksamhet ställer vi 
frågan: –”Hur delaktiga är ni till att förändra kundens verksamhet?” Alexander 
svarar –”Inte alls faktiskt, våra abonnemang är billiga och det kostar för mycket att 
lägga ner den tiden det skulle ta.” Man hjälper alltså inte kunden i sin verksamhet 
utan tillhandahåller endast sin VoIP-tjänst. 
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När vi frågar om hur Alexander och Digisip ser på framtiden så är man 
allmänt positiv och man ser VoIP i ett vidare perspektiv genom att fler 
tjänster kommer att erbjudas förutom telefoni och att folk kommer att 
efterfråga mobilitet. Man tror även att videotelefoni kommer att fungera 
bättre i framtiden.  
 
När vi ber Alexander sia om framtiden så tror han att VoIP kommer att bli 
vardag och alla kommer att ha det i och med att alla kommer att vara online 
framöver, vi kommer att ha samma telefonnummer oavsett om det är i vår 
dator, mobil- eller hemtelefon. 
  

4.2 Sammanställning av enkätsvar 
Här följer en sammanställning av svaren på de frågor som vi skickat ut via e-
post till tre företag. Sammanställningarna följer den ordning som frågorna 
ställts i utskicken. Av läsbarhets- och utrymmesskäl har vi har valt att här 
presentera de delar av svaren som vi ansett vara extra intressant. De 
sammanställningar som presenteras här är därför sammanfattningar av de 
svar vi fått in, kompletta sammanställningar återfinns i uppsatsens bilagor. 

4.2.1 Sammanställning av enkätsvar från Martin Feuk vid Intertex 
 

Vilka fördelar ser 
ni med att gå 
över till VoIP? 

Fördelarna är många, framförallt i form av nya tjänster 
som presence, chatt, applikationsdelning etc. Rena 
VoIP-lösningar som endast ersätter telefoni ger mindre 
fördelar, oftast i form av lägre kostnad och då främst 
för utlandssamtal. 

Ser ni att en viss 
typ/typer av 
företag har mer 
att vinna på att 
gå över till VoIP 
än andra? 

De största vinnarna är bolag som samverkar mycket 
med andra bolag eller kontor där IP kan användas för 
kommunikation hela vägen mellan de som vill 
kommunicera. Typiska exempel är bolag med många 
lokalkontor eller utlandskontor. 

Finns det någon 
typ av företag/ 
situation där Ni 
anser att man 
INTE bör gå 
över till VoIP? 

Det finns säkert specialfall där man har mycket stora 
krav på övervakning av linjer, larmutrustningar et 
cetera. Men det börjar idag komma fram lösningar även 
för dessa situationer. Svårigheten med VoIP eller direkt 
IP kommunikation mellan användare ligger i dag i 
mångt och mycket i att brandväggar och annat inte är 
byggt för SIP, det protokoll som oftast används för 
VoIP. Det finns ett antal lösningar på detta, varav vi 
och vårt systerbolag Ingate erbjuder en lösning, men 
för att kunna erbjuda alla IP-baserade tjänster till alla 
användare är detta ett viktigt problem som måste lösas. 
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Vad skulle ni 
säga är det 
främsta skälet 
till att era 
kunder väljer att 
satsa på VoIP? 

Våra kunder är i huvudsak ISPer och operatörer. De 
erbjuder alltså i sin tur VoIP som en tjänst som de 
säljer. 

Ser ni några 
tekniska 
hinder/problem
/svårigheter 
som ett företag 
måste/bör 
beakta vid en 
eventuell 
satsning på 
VoIP? 

Nätverk och internetförbindelse skall dimensioneras för 
att klara den belastning som VoIP, video et cetera 
kräver. I större organisationer kan VoIP behöva läggas 
på separat virtuellt nätverk, separerat från övrig trafik. 

Upplever ni att 
kundens 
beställarkompet
ens/förståelse är 
tillräckligt hög? 

Det saknas systemintegratörer som arbetar mot 
mindre/mellanstora företag idag 

Vilka typer av 
tjänster erbjuder 
ni? 

Vi erbjuder produkter i form av hårdvara och 
stödtjänster kring detta till operatörer, men inga 
slutkundstjänster. 

Om ni får sia om 
framtiden, var 
tror ni att VoIP 
eller 
kommunikation 
över IP är i 
framtiden, låt 
säga om 15år? 

VoIP har hittills mest ersatt traditionell telefoni, men 
kommunikation via IP kan vara, och kommer att bli, 
mycket mer. Under första frågan nämner jag några 
tjänster som vi använder, i framtiden kommer 
säkerligen många fler. 
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4.2.2 Sammanställning av enkätsvar från Mats Mägiste vid Cygate 

 
Vilka fördelar ser 
ni med att gå över 
till VoIP? 

Besparingar i konvergens mellan tjänster, framförallt 
genom att man kan dela transportkanaler. Integration  
mellan plattformar för att åstadkomma tillgänglighet. 
När som helst ,hur som helst ,var som helst 

Ser ni att en viss 
typ/typer av 
företag har mer 
att vinna på att gå 
över till VoIP än 
andra?  
 

Offentlig verksamhet har ofta utspridd verksamhet 
med lokalt kommunikationsbehov. 

Finns det någon 
typ av 
företag/situation 
där Ni anser att 
man INTE bör gå 
över till VoIP? 

Om allt fokus ligger på mobilitet och huvudkontoret 
redan har en stor etablerad traditionell växel, går den 
ofta att uppgradera för mobilanslutning utan att det 
kräver VoIP.  För övrigt är alla nya växlar vi säljer IP-
baserade i grunden. Frågan handlar snarare om vilken 
transport man skall använda. 

Vad skulle ni säga 
är det främsta 
skälet till att era 
kunder väljer att 
satsa på VoIP? 
 

Framtidssäkerhet, och integration mot Collaboration 
(Microsoft Office 2007) 

Ser ni några 
tekniska 
hinder/problem/
svårigheter som 
ett företag 
måste/bör beakta 
vid en eventuell 
satsning på VoIP? 

Nätförberedelser är alltid bristfälliga. Fokus måste 
finnas på att mäta kvalitet kontinuerligt eftersom 
förutsättningarna förändras. 

Anser ni att 
tekniken kring 
VoIP är mogen 
och tillräckligt 
tillförlitlig för 
affärskritiska 
användningsområ
den? 
 

Kritiken är riktig vad gäller kundens förståelse för hur 
viktigt IP-nätets kvalitet är. De stora tillverkarnas IP-
växlar har mycket god funktion 
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Hur arbetar ni 
med att hjälpa 
kunden att 
integrera era 
tjänster i befintlig 
IT-miljö? 

Vi erbjuder flera olika tjänster för både 
fjärradministration och verifiering av nät och växlar 
 

Vilka tjänster 
efterfrågas/ 
används mest? 
 

Växel och telefonist/hänvisning, samt mobilintegration 

Hur ser ni på 
framtiden, hur 
kommer företags 
sätt att 
kommunicera att 
förändras? 
 

Collaboration och mobilitet kommer att ställa mycket 
höga krav på sammankoppling.  
 

Om ni får sia om 
framtiden, var tror 
ni att VoIP eller 
kommunikation 
över IP är i 
framtiden, låt 
säga om 15år? 

Redan nu är det den helt dominerande tekniken för 
kommunikation.  
Vi kommer att få massor med ny teknik under denna 
tid, men IP kommer alldeles säkert att överleva som 
bärare eftersom den är enkel och väldefinierad. 

 

4.2.3 Sammanställning av enkätsvar från Johan Wennerlund Vid 
Avaya 

 
Vilka fördelar ser 
ni med att gå 
över till VoIP? 

Vinsten med VoIP och dess tillämpningar handlar idag 
mindre om att bara dra nytta av att spara in på 
driftkostnader genom att addera telefoni som en 
applikation i ett IP-nät (WAN/WLAN/LAN). Unified 
Communication är ett begrepp som omfattar hantering 
av presence, IM, FAX, e-post, video, konferens och 
telefoni via en och samma applikation. Ytterligare 
applikationer inom detta område är statistik för 
rapportering och inspelning för 
analysering/kvalitetssäkring, IVR (Interactive Voice 
Responce) och Dialer/outbound-hantering (används av 
telemarketing). Många av dessa applikationer och 
tjänster bygger på IP/SIP och är idag många företags 
strategiska tillgång (typ elbolag/operatörer). 
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Ser ni att en viss 
typ/typer av 
företag har mer 
att vinna på att 
gå över till VoIP 
än andra? 

Man kan säga att de optimala användarna av VoIP är i 
ständig rörelse mellan flera geografiska orter och har ett 
stort behov av att kunna kommunicera på flera olika sätt 
och ha en hög grad av tillgänglighet. 

Vad skulle ni 
säga är det 
främsta skälet 
till att era 
kunder väljer att 
satsa på VoIP? 

De flesta har sett vinster med de klassiska 
kostnadsbesparingarna men även dra nytta av de nya 
applikationerna för mobilitet. Många kunder har valt att 
istället för att uppgradera sin traditionella PBX gå över 
till en IP-baserad plattform som hela tiden erbjuder nya 
funktioner och tjänster. Med en traditionell PBX kan du 
som företag inte förvänta dig några revolutionerade 
tjänster i framtiden. 

Ser ni några 
tekniska 
hinder/problem
/svårigheter 
som ett företag 
måste/bör 
beakta vid en 
eventuell 
satsning på 
VoIP? 

Att ha sitt närverk redo för realtidsapplikationer med 
t.ex. QoS är något som konsulter et cetera. länge har 
informerat företagen om. Det handlar om att investera 
nätverksutrustning för morgondagens applikationer, 
annars blir det mycket dyrt då allt ska köpas på en gång. 
Ett måste är en genomgång/inventering av 
LAN/WAN/WLAN infrastruktur innan 
implementering av realtidsapplikationer. Det har många 
företag fått erfara surt då de tagit bort kostnaden för 
nätverks-inventering från systemintegratör i deras 
offerter. 

Anser ni att 
tekniken kring 
VoIP är mogen 
och tillräckligt 
tillförlitlig för 
affärskritiska 
användnings-
områden? 

Generellt kan man säga att de flesta tillverkare kan 
erbjuda en tillförlitlig IP-baserad telefoniplattform. Från 
Avayas sida så har vi haft större krav på oss då vi 
kommer från den traditionella telefonivärlden - vi 
förväntas kunna telefoni! 

Upplever ni att 
kundens 
beställarkompet
ens/förståelse är 
tillräckligt hög? 

Tänket bakom traditionell telefoni och serverbaserad 
telefoni skiljer sig åt något då IP-telefoni ska adderas 
som en applikation i det befintliga utbudet av 
applikationer från IT-avdelningen. Det är många gånger 
bristande kommunikation mellan telefoniavdelningen 
och IT-avdelning som har olika prioriteringar, vilket kan 
leda till felaktiga beslut. 
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Hur ser ni på 
framtiden, hur 
kommer företags 
sätt att 
kommunicera 
att förändras? 

Företag kommer att kommunicera effektivare, mer 
produktivt men framför allt kommer kraven öka på 
tillgängliga applikationer oavsett vart de befinner sig. 
Precis som utvecklingen av tillgängligheten hos 
användare med mobiltelefoner kommer integrerat 
användande av funktioner som presence, IM, e-post, 
video och konferenser vara ett krav från företagens 
anställda. 

Om ni får sia om 
framtiden, var 
tror ni att VoIP 
eller 
kommunikation 
över IP är i 
framtiden, låt 
säga om 15år? 

Alla nät, inklusive mobiltelefonnäten kommer vara IP-
baserade. Näten kommer i större utsträckning vara 
trådlösa med hög tillgänglighet och kapacitet och 
möjlighet att hantera realtidsapplikationer för att 
överföra telefoni, TV, video et cetera. 
Telefoniapplikationer kommer i större utsträckning vara 
PC/laptop-baserade och ett stort urval av olika 
handdatorer som klarar av alla typer av 
kommunikationsformer och applikationer/funktioner. 
Fler applikationer kommer  att integreras med varandra 
och vara sammanlänkade. 

 
 
 

4.3 Paneldebatt om VoIP 

4.3.1 Inspelning från paneldebatt 

Företag som deltog i debattpanelen var; Intertex, Keybroker, Talk, Milano 
Reklambyrå, Relacom samt SOS Alarm. Den inledande diskussionen kretsar 
kring vad det är som gör att ett företag tar steget och satsar på IP-telefoni. 
De största faktorerna som dyker upp kretsar kring; Samtalskvalitet, 
Tillförlitlighet, Möjlighet till att implementera i befintlig miljö samt de rent ekonomiska 
aspekterna, hur ska man kunna räkna hem en satsning på IP-telefoni. 
 
SOS-alarm ser en utmaning i att äldre tjänster och produkter måste fungera 
med ihop med IP-tekniken. SOS-alarm går därefter vidare med att säga att 
IP-telefoni i deras mening inte är mogen för livskritiska tillämpningar. Ett 
exempel som tas upp är att vissa trygghetslarm slutat att fungera vid 
övergång till en infrastruktur baserad på IP. Relacom säger att det har varit 
stort fokus de senaste åren på att få IP-tele att gå från hype till mogen teknik. 
Nu måste alla aktörer tillsammans hitta rutiner för att hantera problematiken 
kring nödnummer och positionering. 
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Milano Reklambyrå säger sig som användare se ett par saker som varit 
fördelaktiga i deras val; Flexibiliteten och dynamiken, mindre investeringskostnad.  
 
Därefter styr frågorna från publiken in diskussionen på vilka nackdelar som 
finns med IP-telefonin. Det som nämns är bland annat kvalitet, och tillförlitligheten. 

Relacom gör ett inlägg och påpekar att det finns en stor vinst med att lyfta in 
olika applikationer och tjänster i samma IP-nät. Mycket handlar för kunden 
om att hitta rätt kompetens. Relacom fyller i med att när man ska köra olika 
strömmande tjänster i samma nät så måste man ha verifierat att nätet klarar 
av QoS på ett bra sätt. Både Talk och Relacom påpekar vikten av att göra en 
ordentlig utvärdering av komponenterna i nätet innan implementering. 
Milano Reklambyrå säger sedan att de kan vara svårt att hitta leverantörer 
med rätt kompetens, det vore fördelaktigt med någon form av certifiering av 
de som levererar IP-telefoni. 
 
Relacom säger att fler former av strömmande media kommer att bli aktuellt, 
då främst video. Även direktmeddelande och närvaro är någonting som 
kommer. På Relacom så talar man idag om ”one phone concept”, dvs att 
man kommer att han en telefon och i den ha tillgång till all telefoni, e-post, 
direktmeddelanden och filer. 
 
På intäktssidan finns det vinster att göra, man skulle kunna koppla telefonin 
direkt till ett säljstödssystem och på så sätt direkt få upp kunddata när 
kunden ringer. 
 
Därefter går diskussionen in på om IP-telefoni nu är mogen att användas 
fullt ut i företagen. Panelen är överens om att den tekniska utvecklingen har 
kommit så långt att det nu inte spelar någon större roll vilken teknisk 
leverantör man väljer. Det viktiga är att de stöder SIP som är det härskande 
protokollet. SIP är en öppen och mogen standard som inte är låst till en viss 
leverantör. Detta gör att kunder kan köpa vilken utrustning som helst så 
länge den stöder SIP så fungerar det. Relacom säger att nu går IP-telefoni in i 
produktion, tekniken är mogen, nu handlar det om att implementera den på 
rätt sätt i organisationerna. 

4.4 Seminarium om VoIP 
Techfast är en seminarieserie för TechWorlds prenumeranter. TechWorld är 
en tidskrift som ges ut av International Data Group (IDG) Som en service 
för tidningens prenumeranter tillhandahålls en seminarieserie som behandlar 
olika aktuella teman in IT-världen. Dessa seminarier hålls en gång i månaden 
på olika platser i Stockholm. Från ett seminarium som hölls 2007-03-29 har 
vi sammanfattat två föredrag samt en paneldebatt som behandlar VoIP. 
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4.4.1 Föredrag med Martin Feuk från Intertex  

Martin Feuk inleder med en kort beskrivning av företagets verksamhet, 
Intertex är en leverantör av användarutrustningar avsedda att användas 
tillsammans med VoIP. Vidare beskriver han att SIP är en ny standard för 
personkommunikation och hur det kan ge oss möjlighet till nya sätt att 
kommunicera. Med nya möjligheter menar han att vi nu har möjlighet att 
chatta använda videotelefoni och onlinenärvaro. Med onlinenärvaro kommer 
kommunikationen effektiviseras och Martin hänvisar till en Amerikansk 
undersökning som visar att; ett samtal av sju når fram till mottagaren. Alltså 
finns ett stort behov av att se om och när en person finns tillgänglig för att ta 
emot samtal  
 
Martin beskriver vidare hur SIP är tänkt att användas till alla typer av klienter 
som mobiltelefon, desktop, laptop, PDA och så vidare. Men än så länge är 
det fristående telefoner det vanligaste, men här kommer man att se en 
utveckling mot att allt fler typer av klienter kommer att användas. Martin 
hänvisar till ytterligare en amerikansk studie, som visar att de största hindren 
man ser i dag med SIP är att man har problem med att ta sig förbi 
brandväggar och NAT:ar. Men tekniken som hela tiden utvecklas kommer 
att lösa dessa problem på sikt.  
 
Andra saker som Martin tar upp under sitt föredrag är telefonnummer. 
Telefonnummer kommer på sikt att kompletteras med e-postadress. Han 
menar att vi kommer att se att man kan ringa med namn istället för 
telefonnummer. Han menar att ringa med en e-postadress istället för 
telefonnummer borde vara både bekvämare och naturligare än en 
sifferkombination. Han drar även paralleller med e-post där e-post inte skulle 
slagit igenom på samma sätt om vi endast använt nummer.  
 
Andra saker som är på gång inför framtiden quadruple play, nu finns triple play 
vilket innebär att man köper tjänsterna telefoni, television och bredband av 
en och samma leverantör. Med quadruple play inkluderar man även 
mobiltelefoni. IMS (IP Multimedia Subsystem) är en annan teknik som är på 
frammarsch, stora aktörer leder utvecklingen och tekniken kommer att 
innebära att internet blir mer tillgängligt fristående från mobiltjänster, detta 
kommer i sin tur att leda till ökad tillgänglighet vilket kommer att möjliggöra 
att VoIP kan köras på flera olika typer av mobila enheter.  
 
Martin menar att visionen är att SIP blir en oberoende teknik och en 
standard som många andra. Enum är något som kommer och innebär att e-
postadress automatiskt översätts till telefonnummer vid behov. Detta 
förenklar hanteringen av övergången till alfanumeriska telefonnummer. 
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4.4.2 Föredrag med Hans Hellström, RixPort80  
Här följer en sammanfattning av föredraget med Hans Hellström från 
RixPort80 deltar gör aven Björn Svanström som är kund till RixPort80 och 
sedan ett år använder en VoIP-installation i sin organisation. 
 
Björn som är kund till RixPort80 berättar om övergången till VoIP och hur 
man använde traditionell telefoni parallellt med VoIP för att sedan gå över 
till VoIP helt och hållet. Det mest positiva han ser med VoIP är mobiliteten. 
Personer finns tillgängliga på samma anknytningar oavsett om de är på 
kontoret eller inte. Andra fördelar är att det är väldigt enkelt att administrera 
sin egen anknytning. Man kan även logga in som administratör och 
konfigurera växeln på ett enkelt sätt. En annan bra sak är att man kan se vilka 
samtal som görs och har gjorts. Som exempel kan han kontrollera hur hans 
säljare arbetar, vilka samtal som gjorts och till vem.  
 
Funktioner som kommer längre fram i en senare version är att man kan lägga 
in sina egna hänvisningsmeddelanden och schemalägga natt- och 
lunchkopplingar. Helhetsintrycket av VoIP-installationen är mycket positivt 
och man har endast haft ett kortare avbrott i tjänsten under det knappa år 
man använt VoIP. Hans från RixPort80 kommenterar begreppet upptid och 
medger att det förekommer avbrott i något större utsträckning än i det 
traditionella nätet. Han påtalar även att PSTN inte heller är helt tillförlitligt. 

4.4.3 Sammanställning av avslutande debatt 
Här debatterar Mattias Lindström från Datametrix, Hans Hellström från 
RixPort80, Martin Feuk från Intertex samt Björn Svanström kund till 
RixPort80 
Konferencier öppnar för debatt med frågan –”Är IP-telefoni till för alla?” 
Mattias Lindström från Datametrix menar att VoIP är till för alla. Den 
tekniska utvecklingen gör att VoIP kommer att breda ut sig i allt större 
utsträckning, man kommer att kommunicera över IP i allt större utsträckning 
i framtiden.  
 
En annan fråga som dyker upp är, hur ser man på Skype? Leverantörerna 
anser att Skype mest är en smart marknadsföring och en annorlunda 
paketering av en vanlig tjänst som typ Microsoft Messenger. Skype är ett 
isolerat nätverk och man anser att  ljudkvaliteten är inte håller hög kvalitet. 
Man anser att Skype lagt beslag på begreppet VoIP och man får lägga mycket 
tid på att beskriva för kunder vad VoIP egentligen är. 
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Debatten kring mervärdestjänster anser man klingat av och fokus har allt mer 
hamnat på hur man kan spara pengar. Här hävdar man dock att flertalet 
kunder använder funktioner som direktmeddelanden, mest då vid 
kommunikation inom företaget och man ser detta som en klar fördel med 
den nya tekniken.  
 
Angående konkurrensen från mobilmarknaden så får företagen se till sitt 
specifika behov. Hur detta kan hjälpa mig i min verksamhet, man kan med 
VoIP arbeta mot något affärssystem eller CRM-system. Man ser inte att 
mobiltelefonen kan ersätta allt detta, man ser däremot att mobiltelefonen kan 
komma att användas med mjukvaruklient i framtiden.  
 
Några kunder upplever problem med mobilitet vid resor i europa när 
exempelvis hotell inte släpper fram SIP-trafik. Standardiseringsarbetet har 
inte gått igenom riktigt och här finns det flera leverantörer som arbetar för 
lösningar på dessa problem. Man säger även att Skype oftast fungerar och att 
det istället är svårt att stoppa tjänsten, exempelvis på företag där man vill ha 
kontroll på vilka tjänster som släpps igenom.  
 
Björn svanström som är kund till RixPort80 berättar vidare kring problemen 
med övergången till VoIP i hans fall, och det som ställde till en del problem 
var porteringen som inte flöt helt felfritt, men det som har fallerat mest är 
FAX-funktionen då FAX inte fungerar med VoIP i sin nuvarande form. 
 
–”Hur ser man på problematiken kring samtalskvalitet?” På den frågan svarar man 
att QoS är en förutsättning för att implementera VoIP, Datametrix har som 
krav att kunderna använder QoS innan implementering av VoIP. Det finns 
andra fördelar med QoS som inte rör VoIP utan en god kvalitet på det egna 
nätverket ger även andra fördelar. 
 
–”Kan man bli av med ökända problem som eko?” här svara man att detta inte 
beror på IP utan på den analoga delen. Och inblandningen av analoga 
stationer på samtalets väg kan ställa till problem. Olika portar i AXE-
stationer har olika egenskaper, ibland är eko-släckning aktiverat ibland inte. 
Men här blir man hela tiden bättre och bättre. 
 
En annan fråga som dyker upp är huruvida leverantörerna själva använder 
funktionalitet som ännu inte är släppt till marknaden. Alltså om man har 
någon intern typ av beta-test av framtida funktionalitet. Här svarar man att 
man använder VoIP precis som kunderna och man använder ingen typ av 
funktionalitet som inte är känd ute hos kunderna. 
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5 Analys  
I vår analys behandlar vi hur företagen, alltså kunder och leverantörer ser på 
VoIP vi behandlar både nuläge och i vilken riktning man vill se att VoIP 
utvecklas i framtiden. Vi behandlar även problematiken kring tillförlitlighet 
vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till vid avgörandet om en övergång till 
VoIP. Vi tittar även på vilka tjänster som används och efterfrågas samt hur 
man kommer att se en förändring kring användandet av VoIP och sättet att 
kommunicera i framtiden.  

5.1 Hur ser företagen på VoIP 
Anledningen till att företag väljer att gå över från PSTN till VoIP är i första 
hand kostnadsbesparingar (Paneldebatt 2007, Enkäter 2007, Intervjuer 2007, 
Seminarium 2007). En telefonväxel för VoIP betingar endast bråkdelen av 
priset för en traditionell PSTN-växel. Detta ger möjligheten att använda 
teknik som endast varit stora företag förunnat tidigare.  
Problemet med att få kunderna att inse de nya möjligheterna med tekniken 
återkommer hos de flesta leverantörer. Kostnadsbesparingar går enkelt att 
räkna fram, med lägre samtalspriser blir kalkylen enkel för att motivera en 
övergång. Bland annat Brian Vince vid RixPort80 menar att man gärna vill 
skjuta fokus från kostnadsbesparingar till att se vilka nya 
kommunikationsmöjligheter VoIP erbjuder men att man istället ser detta 
som något som växer fram när kunden använt tekniken en tid (Intervjuer 
2007). Mats Mägiste vid Cygate anser att kunder väljer VoIP för 
framtidssäkerheten och att man vill integrera sin telefoni mot Collaboration i 
Microsoft Office 2007 (Enkäter 2007). 

5.1.1 Tillförlitlighet 

En väldigt viktig aspekt är tillförlitligheten, kvalitetssäkring på företagens 
internetuppkoppling och QoS i det interna nätet är något som måste 
prioriteras (Intervjuer 2007, Enkäter 2007, Paneldebatt 2007). Här menar 
bland annat Brian Vince vid RixPort80 att det både saknas kompetens och 
förståelse hos många kunder (Intervjuer 2007). Först när man får kontroll 
över hela kommunikationskedjan kan man garantera en hög tillförlitlighet i 
paritet med traditionell telefoni (Intervjuer 2007, Enkäter 2007). Andra 
leverantörer är mera tveksamma till en övergång till VoIP om verksamheten 
är väldigt beroende av sin telefoni. Bland annat Alexander Fülöp vid Digisip 
och Martin Feuk vid Intertex menar att larmföretag och sjukvård är sådana 
branscher som bör vänta med en övergång till VoIP. Även SOS-alarm har 
uppfattningen att tekniken inte är mogen för livskritiska tillämpningar och 
ger exempel på hur trygghetslarm inte fungerar med VoIP. På Techfast-
seminariet diskuterades problemen med mobilitet, kunder som reser i Europa 



 

 54

upplever många gånger problem vid hotellvistelser där uppkopplingen ibland 
vägrar släppa fram SIP-trafiken (Seminarium 2007). Leverantörerna i 
debatten menar dock att detta är ett övergående problem då standardisering 
och teknikutveckling kommer att lösa problemen. 
 

5.2 Vilka tjänster efterfrågas och används  
Den gemensamma bilden som alla respondenter återger är att kunder i första 
hand vill ha samma funktioner som erbjuds med traditionell telefoni 
(Paneldebatt 2007, Cameron m.fl. 1994). Brian Vince vid RixPort80 säger sig 
ofta se att när kunden har använt tekniken ett tag så vill man ofta använda 
mer och mer funktionalitet. Mats Mägiste vid Cygate menar att funktioner 
som växel, talsvar/hänvisning, mobilintegration är sådant som efterfrågas 
mest. Brian Vince vid RixPort80 anser att kösystem och talsvar är sådant som 
ofta efterfrågas. Björn Svanström som är kund till RixPort80 ser problem 
med att använda FAX tillsammans med VoIP. Han menar att många företag 
använder FAX i sin kommunikation. Detta menar han är en starkt 
efterfrågad funktionalitet som måste fungera i framtiden (Seminarium 2007). 
 

5.3 Vilka möjligheter ser man med VoIP idag 

Mycket av diskussionen med de företag som vi pratat med har kretsat kring 
att kunderna efterfrågar traditionella tjänster, det första som en kund vill är 
att kunna använda telefonen som man gjort tidigare. Dock vill man ringa till 
ett lägre pris. Denna bild ges av RixPort80, Avaya samt Cygate, även Intertex 
uttrycker en liknande bild (Paneldebatt 2007, Intervjuer 2007, Enkäter 2007). 
Kunder efterfrågar ofta sådana tjänster som finns i traditionella Centrex eller 
PBX system (Cameron m.fl. 1994), så som vidarekoppling, röstbrevlådor och 
datorsvarsmenyer. En tydlig utveckling är att det sker en övergång av 
infrastrukturen för telefoni mot IP baserad dataöverföring (Post och 
Telestyrelsen 2003 & 2006, Claudio 2006). Detta ger i sin tur möjligheter för 
framtiden i form av nya tjänster. Trots detta skifte i infrastrukturen så är det 
inte en självklarhet att man som slutkund ringer med en IP-telefon. Intertex 
sätter under paneldebatten i samband med ICT 2007 fingret på hur 
utvecklingen sett ut fram tills nu, mycket har handlat om att VoIP anpassats 
till att erbjuda samma funktioner som traditionell telefoni (Paneldebatt 2007). 
Det är först på senare tid som man kunnat se en utveckling mot att kunderna 
börjat se möjligheterna med IP-baserad telefoni (Paneldebatt 2007, Enkäter 
2007, Intervjuer 2007). Det faktum att VoIP innebär att tal skickas via IP i 
befintliga nät öppnar dels upp för nya möjligheter till integration, dels för att 
möjliggöra rationalitetsvinster i och med bättre utnyttjande av befintlig 
bandbredd (James m.fl. 2005, Wallingford 2005, Paneldebatt 2007).  
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Denna bild ges av bland andra Relacom och Talk, de säger bland annat att 
det finns stora vinster att göra genom att lyfta in flera applikationer i samma 
nät. Utifrån vad som framkommit i intervjuer, e-post enkäter samt under 
paneldebatter och seminarier så är det ett par områden som återkommit i 
diskussionerna. Dessa områden är; möjligheten till integration med andra 
system, mobilitet, närvaro samt den potential som VoIP har att utveckla och 
effektivisera hur man kommunicerar. Dessa områden behandlas även inom 
den litteratur vi studerat. Mycket av möjligheterna med VoIP kretsar i 
litteraturen kring just möjligheten till integration och flexibiliteten som kan 
uppnås i och med den mobilitet som blir möjlig med VoIP.  

5.3.1 Integration 

Avseende integration har sådant som möjligheten att integrera med CRM 
system och Microsoft Office lyfts fram. Det som främst ses som nyttan är att 
kunna automatisera uppgifter så som att hämta upp kunddata i CRM-
systemet (Paneldebatt 2007, Intervjuer 2007, Enkäter 2007). Med telefoni 
integrerat med CRM-systemet är det möjligt att automatiskt hämta upp 
kunddata utifrån det telefonnummer som kunden ringer från (Wallingford 
2007, Van Meggelen m.fl. 2007). Möjligheten koppla samman telefoni och 
Microsoft Office är ytterligare en möjlighet som lyfts fram. Med en sådan 
integration skulle det vara möjligt att till exempel ringa direkt från Outlook 
genom att klicka på ett telefonnummer i ett e-postmeddelande. Då dessa två 
typer av integration är de som nämnts oftast och lyfts fram som exempel av 
de vi pratat med. Även andra typer av integration är möjlig, Talk nämner i 
paneldebatten bland annat möjligheterna att koppla samman telefonen och 
system för övervakning och automatisering av exempelvis lås och belysning. 

5.3.2 Mobilitet 

Att kunna ta med sig telefonen på resande fot ses som en stor fördel, genom 
att använda en mjukvarutelefon är det möjligt att ta med samma 
telefonnummer som på kontoret till alla platser där det finns en 
internetuppkoppling. Även möjligheten att använda en SIP-klient 
(Abouabdalla m.fl. 2003, Wallingford 2005, Van Meggelen m.fl. 2005 ) i 
mobiltelefonen tas upp som en möjlighet, dock anses inte denna lösning som 
tillräckligt stabil idag. Möjligheten att kunna använda mjukvarutelefoner är 
någonting som efterfrågas idag enligt de leverantörer som vi pratat med 
(Enkäter 2007, Intervjuer 2007). Detta tyder på att förståelsen för 
möjligheterna med VoIP växer hos företagen och att man ny börjat se på nya 
sätt att kommunicera. 
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5.3.3 Närvaro 

En mycket stark trend är att man vill kunna se om den man ska 
kommunicera med är tillgänglig eller inte. Utifrån empiri och litteratur kan vi 
se en tydlig gemensam syn på att närvaro är någonting som kommer att bli 
viktigt i framtidens tillämpningar av VoIP (Enkäter 2007, Intervjuer 2007). 
Närvaro används redan idag i olika typer av Instant Messenger klienter 
(Microsoft 2007, Google 2007, Yahoo! 2007), funktionaliteten finns även i 
vissa mjukvarutelefoner.  

5.3.4 Förändrade och effektivare kommunikationsvägar  

Möjligheterna med VoIP har bara börjat utforskas, de leverantörer som vi 
pratat med arbetar inte aktivt med att se till hur kundens verksamhet kan 
effektiviseras med de möjligheter som VoIP för med sig. Talk, Avaya och 
Cygate arbetar i varierande grad med att hjälpa kunden att integrera VoIP i 
sin verksamhet. Andra leverantörer erbjuder snarare enbart ett billigare 
alternativ till traditionell telefoni. I takt med att kundernas förståelse och 
kompetens om möjligheterna med VoIP ökar kommer kraven på 
leverantörerna att öka. Milano Reklambyrå ger en bild av att det idag är svårt 
att hitta leverantörer med rätt kompetens och en helhetssyn (Paneldebatt 
2007). Talk och Relacom poängterar båda två vikten av att analysera kundens 
verksamhet innan man börjar implementera VoIP (Paneldebatt 2007). 
Mycket av det som framkommit i empiri och litteratur kring hur VoIP kan 
användas till att effektivisera och utveckla verksamheter upplever vi som 
spritt och osammanhängande. Ett visst medvetande kring möjligheterna med 
VoIP håller på att byggas upp, Relacom uttrycker detta genom att säga att 
VoIP nu går från hype till produktion. 

5.4 Hur ser leverantörerna på framtiden 
Framtiden för VoIP kan sammanfattas som innehållsrik och spännande. I 
samtal med olika leverantörer samt genom att ha tagit del av information i 
olika debatter och seminarier har vi fått en bild av hur de ser på framtiden för 
VoIP. Alla är överens om att IP kommer att ta över mer på telefoniområdet, 
även för mobiltelefoner. Med utbyggnad av olika trådlösa nätverk och bättre 
möjligheter för datatrafik i mobiltelefoner spås en sammansmältning av fast 
och mobil telefoni (Guzman 2007, Ricknäs 2007). Redan idag finns det 
mobiltelefoner som klarar av att köra SIP klienter och därmed är det möjligt 
att kunna ta med sig ett fast telefonnummer i mobiltelefonen (Schulzrinne 
m.fl. 1998, Surj 2006, Guzman 2007, Poe 2006 ). Relacom säger att man i 
branschen talar om ett ”one phone concept”, att det genom en och samma 
telefon kommer vara möjligt att komma åt en rad olika tjänster (Paneldebatt 
2007).  
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Olika former av kommunikationskanaler kommer att integreras och 
företagen kommer att kunna välja vilken kanal som de ska kommunicera 
genom, ett steg i denna riktning är användningen av direktmeddelanden och 
närvarofunktioner (Paneldebatt 2007, Intervjuer 2007, Enkäter 2007). I och 
med att infrastrukturen förbättras och kapaciteten ökar i näten anser flera 
leverantörer att användningen av videokommunikation kommer att öka 
(Intervjuer 2007, Enkäter 2007, Seminarium 2007). 
 
För att användningen av de nya tjänster och möjligheter som VoIP för med 
sig måste fördelarna kommuniceras bättre. Talk poängterar detta under 
paneldebatten vid ICT 2007. Där säger de att leverantörerna måste bli bättre 
på att beskriva och visa på möjligheterna och fördelarna med VoIP. I takt 
med att leverantörerna blir bättre på att paketera och beskriva sina 
erbjudanden kommer kundernas förståelse för möjligheterna att öka. 
(Paneldebatt 2007) 
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6 Slutsats 

Under arbetet har vi slagits av vilken stor potential VoIP har. Tekniken 
öppnar upp för en uppsjö av nya möjligheter avseende integration och 
förändrade kommunikationsvägar. Med tanke på denna potential är vi 
förvånade över att dessa möjligheter inte anammats i större utsträckning ute i 
företagen. De forum som vi tagit del av och de personer som vi pratat med 
ger alla en bild av att tekniken är full av möjligheter, samtidigt arbetar man 
inte idag aktivt med att se till hur dessa möjligheter kan ge effektivare och 
förändrade kommunikationsvägar (Davenport 1998, Hammer m.fl. 2001, 
Moore 2002). Flera leverantörer säger att de tittar på olika sätt att integrera 
VoIP i företags verksamhetsprocesser (Davenport 1998, Intervjuer 2007, 
Enkäter 2007). De största hindren för att företagen ska börja inse 
möjligheterna med VoIP är leverantörernas förmåga att paketera, förklara 
och beskriva de nya tjänsterna. Det största försäljningsargumentet idag för att 
gå över till VoIP är att man kan minska kostnaderna för telefoni, man 
kommunicerar budskapet att VoIP är ett sätt att ringa till lägre 
samtalskostnad. Sett ur Geoffery Moores teori om hur ny teknik anammas på 
en marknad kan vi se att VoIP som teknik och ersättare för traditionell 
telefoni kan anses ligga i brytpunkten mellan ”Early Majority” och ”Late 
Majority”. Allt fler företag ser nyttan med tekniken och börjar använda den. 
Om vi istället ser på hur de nya möjligheter som VoIP för med sig har 
anammats är mognaden inte lika stor. Det är idag användare i gruppen ”Early 
Adopters” som börjar titta på hur VoIP kan integreras med affärsprocesserna 
i företaget. Allt mer av infrastrukturen för telefoni ersätts av teknik för IP 
förmedlad telefoni, denna utveckling sker utan att slutkunden nödvändigtvis 
behöver veta eller ens förstå att man ringer med VoIP (Post och telestyrelsen 
2003, Intervjuer 2007, Enkäter 2007). Telefonen ser ut som den alltid gjort, 
funktionerna är de samma och telefonnumren ser ut som de alltid gjort. 
Dock ser vi att det är en förändring på gång. Alla leverantörer som vi pratat 
med ger alla en inblick i att VoIP har så mycket mer att erbjuda. Det som 
oftast ges som exempel på nya funktioner och möjligheter som blir möjliga 
genom VoIP är mobilitet, närvaro, möjligheten till integration och 
samkörning av olika applikationer i ett och samma nät (Wallingford 2007, 
Van Meggelen m.fl. 2007, Schulzrinne m.fl. 2003 & 1998 ).  
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På kundsidan håller man nu på att upptäcka möjligheterna med den mobilitet 
som VoIP erbjuder. Personer som är på resande fot kan ta med sig 
telefonnumret från kontoret (Poe 2006, Ricknäs 2007, Paneldebatt 2007, SIP 
Forum 2006). Med en internetuppkoppling kan man sedan ringa som om 
man befann sig på kontoret, fast man i själva verket befinner sig på en annan 
kontinent. För att möjliggöra denna mobilitet Erbjuder leverantörerna 
mjukvarutelefoner som kan installeras på bärbara telefoner och handdatorer.  
 
Begreppet VoIP håller idag på att genomgå en metamorfos, från att ha setts 
som ett sätt att ringa till lägre kostnad, så håller företagen på att få upp 
ögonen för de nya möjligheter som VoIP för med sig. De tjänster som finns 
idag har utvecklats för att ersätta och i många avseenden efterlikna redan 
befintlig telefoni. En IP-PBX har idag all funktionalitet som traditionella 
telefonväxlar kan erbjuda, plus att de öppnar upp för en flora av nya 
möjligheter i och med IP tekniken. Tjänster som baserats på IP idag är bland 
annat närvaro och direktmeddelanden (Wallingford 2005, Van Meggelen 
m.fl. 2005, Paneldebatt 2007, Seminarium 2007). VoIP är idag en mogen och 
etablerad teknik, nu går den över till en produktionsfas. För att denna 
övergång ska kunna ske så smidigt som möjligt krävs att de som levererar 
produkter och tjänster tydligare beskriver nyttan av de nya tjänsterna. Ett 
steg i denna riktning är att ta ett helhetsgrepp om kommunikationen i 
företaget. Genom att se till ett företags hela kommunikationsplattform blir 
det möjligt att se hur nya tjänster kan passa in i företagets affärsprocesser 
(Davenport 1998, Hammer m.fl. 2001, Moore 2002, Wallingford 2005, Van 
Meggelen m.fl. 2005). Vi upplever att leverantörer idag inte har ett samlat 
fokus på att ge kunderna tillräckligt med fördelar för att fullt ut integrera 
VoIP i sin verksamhet. I vissa fall arbetar man med att integrera VoIP i den 
befintliga IT-miljön. Detta sker då främst genom att koppla ihop Microsoft 
Office och kundvårdssystem med VoIP. Denna form av integration ger 
möjlighet att kunna automatisera och snabba upp olika manuella steg, till 
exempel som att automatiskt hämta upp kunddata utifrån det telefonnummer 
som ringer, eller att kunna ringa direkt från Microsoft Outlook. Den här 
formen av integration av VoIP med andra system är än så länge bara i sin 
linda, i takt med att fler lyckade exempel på integration sprider sig kommer 
detta säkert att bli en viktig del av nyttan med en satsning på VoIP.  
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Vi ser att VoIP öppnar upp för en omstöpning av hur företag kommunicerar, 
möjligheterna har bara börjat utforskas. Som teknik är VoIP idag inget nytt, 
det som är nytt är att företagen först nu börjar se möjligheterna till att 
effektivisera, utveckla och förändra sina kommunikationsvägar. För att 
utfallet ska bli så bra som möjligt krävs ett helhetsgrepp på hur VoIP 
implementeras. Detta är någonting som poängteras av alla aktörer vi talat 
med. Mycket av debatten kring VoIP har handlat om att kunna ringa till ett 
lägre pris, vi ser att denna debatt kommer att nyanseras och att mer 
verksamhetsnära aspekter kommer att lyftas in (Paneldebatt 2007, Intervjuer 
2007, Enkäter 2007, Seminarium 2007). Hur vill vi kommunicera, vilka 
kanaler väljer vi, hur integrerar vi och automatiserar vi dessa på bästa sätt? 
Detta är exempel på frågor som kommer att bli aktuella när fokus flyttas och 
VoIP inte enbart ses i dunklet av traditionell telefoni. VoIP använder IP för 
transport av data och det öppnar upp för att samköra telefoni i samma nät 
som andra IP-applikationer. Detta är den grundläggande faktorn som gör att 
VoIP inte är en isolerad teknik utan en del i ett stort universum av tekniker, 
applikationer och system. Vi ser att möjligheterna som VoIP ger enbart i 
begränsad utsträckning används för att skapa en plattform för 
kommunikation som genomsyrar hela företaget. Framtiden ser å andra sidan 
mycket spännande ut, fler tjänster och lösningar är på gång, företagen börjar 
inse möjligheterna och tekniken har mognat.  
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7 Avslutande reflektioner 
Som avslutning vill vi skriva lite friare om våra erfarenheter av att skriva 
denna uppsats. Det har varit både spännande och intressant. Att ämnesvalet 
skulle vara intressant visste vi redan innan arbetet påbörjades. Vi har båda ett 
stort intresse för hur IT används i verksamheter samt en vision om att VoIP 
är det största som hänt på telefoniområdet de senaste hundra åren, det är till 
och med mer omvälvande än mobiltelefonen.  

7.1 Arbetet med uppsatsen 
Vi hade en idé om att vi ville utforska VoIP och hur företag ser på de 
möjligheter som tekniken för med sig. En stor utmaning innan arbetet 
påbörjades var att förfina, precisera och utveckla de frågeställningar som 
skulle vara vår utgångspunkt. Vi hade en förhoppning om att hinna med att 
intervjua ett tiotal leverantörer av tjänster och infrastruktur inom VoIP. 
Detta fick vi dock omvärdera en bit in i arbetet då vi insåg att vi dels inte 
skulle hinna bearbeta all den empiri som dessa intervjuer skulle innebära, dels 
att de företag vi då hade kontakt med representerade en bra spridning samt 
att relationen med respondenterna var mycket god. Vi beslutade då att istället 
bredda oss och lyfta in andra källor som empiri, resultatet av det blev att vi 
även använde oss av inspelningar från två paneldebatter och två seminarier 
kring VoIP. Så här i efterhand känner vi att det var ett klokt val, vi fick nu en 
bra blandning på empiriska källor som kompletterar och utvecklar varandras 
innehåll.  

7.2 Saker som kan vara intressanta att studera vidare 
VoIP är ett spännande område och det finns mycket som vi gärna hade 
fördjupat oss i men som av olika anledningar låg utanför våra frågeställningar 
och syfte. Ett område som är väldigt viktigt för att VoIP ska accepteras fullt 
ut är säkerheten. Att studera olika aspekter av säkerhet i och med 
användandet av VoIP ser vi som mycket intressant. Det finns idag olika 
tekniker för att kryptera trafiken samt att tunnla trafik genom virtuella privata 
nätverk (VPN). Andra frågor som hade varit intressanta att studera är hur 
man kan hantera kvaliteten och tillförlitligheten i VoIP trafiken. Nu talar man 
mycket om Quality of Service (QoS) vilket är en teknik för att kunna 
prioritera olika typer av datatrafik. Med QoS kan man ge VoIP trafiken en 
högre prioritet och på så sätt garantera en viss bandbredd. Sådant som eko 
och fördröjningar i den utrustning som finns i näten är andra delar som 
spelar in för att kunna ta ett grepp om tillförlitlighet och kvalitet. Dessa 
områden är de som vi känner att vi gärna hade tittat närmare på. 
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7.3 Framtiden för VoIP 
Det råder inget tvivel om att VoIP är en av de tekniker som det skrivs väldigt 
mycket om idag. VoIP har gått från att vara förunnat de med stort 
teknikintresse under 1990-talet, till att nu 2007 ha kommit snart sagt alla till 
del. Skype, Yahoo! och MSN Messenger har fungerat som katalysator och 
har gjort att konsumentmarknaden för VoIP blommat ut. Nu står företagen 
för dörren, fler och fler investerar i VoIP, infrastrukturen för traditionell 
telefoni byggs om till att hantera IP-trafik. Nästa steg är att integrera VoIP i 
verksamhetens sätt att arbeta. 
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Bilaga 1 - Begreppslista 
 

Begrepp Förklaring 

ATA Analog TelefonAdapter, en adapter som låter dig 
använda en vanlig analog telefon för att ringa över 
VoIP. 

Brandvägg En brandvägg är en programvaru- eller hårdvarubaserad 
kontrollmekanism för nätverkstrafik. Brandväggar 
kopplas mellan två nätverk men kan även installeras som 
en mjukvara i den dator som ska skyddas. 

Centrex  Centrex är benämningen på en traditionell växel  för 
telefoni. Idag förekommer även IP-Centrex som en 
benämning för Centrex växlar som arbetar med IP. 

CRM Står för Customer Relationship Management. CRM 
handlar i grunden om att skapa, förvalta och vårda 
kundrelationer. Begreppet inbegriper olika former av 
mjukvaror och IT-system för att facilitera denna 
hantering av relationer. 

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications, 
DECTär En standard för trådlösa telefoner. DECT har 
en räckvidd på cirka 50 meter inomhus och 300 meter 
utomhus. Maximal överföringshastighet av data är 384 
kbit/s. 

DNS DNS, Domain Name System eller 
domännamnssystemet, är ett system för att förenkla 
adressering av datorer på IP-nätverk. Ett DNS namn 
som till exempel www.lindecrantz.net är lättare att läsa 
och komma ihåg. DNS namnet översätts sedan till det 
IP-nummer som pekar på en viss dator. 

IM Snabbmeddelanden (direktmeddelanden, engelska 
instant messaging) är meddelanden via datorer mellan 
personer som samtidigt är anslutna till internet. 

IP Internetprotokoll (IP) är ett protokoll för överföring av 
information i datornätverk inom 
kommunikationsstandarden TCP/IP. 

IP-telefon Telefon som är konstruerad för att användas med IP-
telefoni. 
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IP-Telefoni 
(VoIP) 

IP-telefoni är överföring av röstsamtal via datornätverk 
baserade på internetprotokollet (IP). Till skillnad från 
traditionell telefoni sker överföringen helt digitalt och 
uppdelad i datapaket. I den här uppsatsen använder vi 
IP-telefoni och VoIP synonymt. 

Mjukvarutelefon En mjukvara som kan installeras på en dator, 
mobiltelefon, handdator eller liknande. Denna 
mjukvara möjliggör telefonsamtal över VoIP direkt 
från det system den är installerad på.  

OSI Open Systems Interconnection eller OSI är ett 
standardiseringsprojekt för datorkommunikation. 

PBX  PBX eller private branch exchange är en benämning på 
en telefonväxel, till exempel inom ett företag. 

Portar En port är en kanal där specificerade typer av datatrafik 
kan passera eller nekas passera. 

PSTN PSTN, Public Switched Telephony Network. Det är 
benämningen för ett publikt telefoninätverk som består 
av flera telefoniväxlar som kopplas samman. 

Router En router är en nätverksenhet som kopplar samman 
flera datornätverk. Routern bestämmer till vilka 
datoradresser (IP) som datapaket ska skickas. 

RTP Real Time Transport Protocol, RTP är ett protokoll för 
att transportera realtidsdata så som ljud- och 
videoströmmar. 

SIP Session Initiation Protocol är en standard för initiering, 
ändring och avslutning av interaktiva sessioner som 
innefattar multimedia såsom ljud och video. 

TCP Transmission Control Protocol är ett protokoll för 
dataöverföring och tillhandahåller en pålitlig dataström 
mellan två datorer. 

UDP User Datagram Protocol är ett protokoll som används 
för att skicka datapaket mellan datorer. Till skillnad 
från TCP så tillhandahåller inte UDP en tillförlitlig 
dataström mellan datorerna, det finns således ingen 
garanti för att de paket som skickas når fram. 

VM Voicemail är ett system för att hantera 
telefonmeddelanden för en stor mängd användare. 
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Bilaga 2 – Intervju och enkätfrågor 
 

1. Vilka fördelar ser ni med att gå över till VoIP? 
 

2. Ser ni att en viss typ/typer av företag har mer att vinna på att gå över 
till VoIP än andra?  
 

3. Finns det någon typ av företag/situation där Ni anser att man INTE 
bör gå över till VoIP?  
 

4. Vad skulle ni säga är det främsta skälet till att era kunder väljer att 
satsa på VoIP? 
 

5. Ser ni några tekniska hinder/problem/svårigheter som ett företag 
måste/bör beakta vid en eventuell satsning på VoIP?  
 

6. Anser ni att tekniken kring VoIP är mogen och tillräckligt tillförlitlig 
för affärskritiska användningsområden?  
 

7. Upplever ni att kundens beställarkompetens/förståelse är tillräckligt 
hög? 
 

8. Hur arbetar ni med att hjälpa kunden att integrera era tjänster i 
befintlig IT-miljö?  
 

9. Hur delaktiga är Ni i en kunds övergång med avseende på förändrat 
arbetssätt i kundens verksamhet. 
 

10. Hur analyserar ni kundens verksamhet innan ni påbörjar 
implementationen av VoIP? 
 

11. Vilka typer av tjänster erbjuder ni? 
 

12.  Vilka är era främsta försäljningsargument? 
 

13. Vilka tjänster efterfrågas/används mest? 
 

14. Vilka fördelar finns med resp. tjänst? 
 

15. Hur skulle ni säga att era kunders verksamhet kan effektiviseras med 
hjälp av de tjänster som ni erbjuder? 
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16. På vilket sätt kan dessa tjänster förändra och utveckla kundens 

verksamhet? 
 

17. Hur ser ni på framtiden, hur kommer företags sätt att kommunicera 
att förändras? 
 

18. Vilka nya möjligheter ser ni med VoIP? 
 

19. Om ni får sia om framtiden, var tror ni att VoIP eller kommunikation 
över IP är i framtiden, låt säga om 15år? 
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Bilaga 3 - Inspelning från paneldebatt 
 
Först presenterar moderatorn de förstag som sitter med i panelen. Det är 
Intertex, Keybroker, Talk, Milano Reklambyrå, Relacom samt SOS Alarm. 
Dessa företag representerar allt från leverantörer av hårdvara och 
infrastruktur till leverantörer av mjuvarulösningar där IP-telefoni är en det 
samt kunder som använder IP-telefoni i sin verksamhet idag.  
 
Efter handuppräckning gör moderatorn bedömmningen att ca 60% av de i 
publiken har någon form av IP-telefoni i sin verksamhet idag, 5% av dessa 
använder enbart IP-telefoni för all telefoni. Av de 60% som använder IP-
telefoni i någon form är det många som kör tester och piloter för att 
uvärdera tekniken.  
 
Den inledande diskussionen kretsar kring vad det är som gör att ett företag 
tar steget och satsar på IP-telefoni. De största faktorerna som dyker upp 
kretsar kring; Samtalskvalitet, Tillförlitlighet, Möjlighet till att implementera i befintlig 
miljö samt de rent ekonomiska aspekterna, hur ska man kunna räkna hem en satsning 
på IP-telefoni. 
 
Moderatorn går därefter vidare och tar i dialog med publiken fram en lista 
med frågekategorier för de fortsatta debatten, resultatet blir kategorierna; 
Vad är IP-telefoni, Erfarenheter, Kvalitetsbegreppet, Tillförlitlighet, Integration samt 
ekonomi. 
 
Diskussionen går därefter in på att behandla aktuella problem med IP-
telefoni. Mycket handlar idag om att få befintliga tjänster att fungera i en IP-
baserad miljö. SOS-alarm ser en utmaning i att äldre tjänster och produkter 
måste fungera med ihop med IP-tekniken. SOS-alarm går därefter vidare 
med att säga att IP-telefoni i deras mening inte är mogen för livskritiska 
tillämpningar. 
 
För hemanvändare anses det största problemet ligga i att gränssnittet mot 
teleutrustningen ändras, traditionell utrustning är inte byggd för IP-telefoni 
och därför fungerar den inte rakt av. Ett exempel som tas upp är att vissa 
trygghetslarm slutat att fungera vid övergång till en infrastruktur baserad på 
IP. 
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Vidare ses ett problem i att det inte finns några rutiner eller standarder för att 
hantera geografisk positionering för IP-telefoni. SOS-alarm tror dock inte att 
det är ett alternativ att förbjuda IP-telefonin tills detta är löst, någonting som 
man tydligen tittar på att göra med Skype i Norge. Istället ser man 
problematiken kring användardefinierade adresser som en stor utmaning och 
manar till att PTS i detta avseende ska ta ett större ansvar. 
 
Relacom säger att det har varit ett stort fokus de senaste åren på att få IP-tele 
att gå från hype till mogen teknik. Nu måste alla aktörer tillsammans hitta 
rutiner för att hantera problematiken kring nödnummer och positionering. 
 
Därefter för moderatorn in diskussionen på vilka fördelar det finns med IP-
telefoni. Milano Reklambyrå säger sig som användare se ett par saker som 
varit fördelaktiga i deras val; Flexibiliteten och dynamiken, mindre 
investeringskostnad. Man säger vidare att just flexibiliteten varit en stor fördel i 
den projektorganisation som man bedriver sin verksamhet i, det har varit 
enkelt och smidigt att koppla på och ta bort resurser i systemet beroende på 
hur organisationen ser ut. 
 
Därefter styr frågorna från publiken in diskussionen på vilka nackdelar som 
finns med IP-telefonin. Det som nämns är bland annat kvalitet, och tillförlitligheten. 
Milano Reklambyrå säger att det naturligtvis ska fungera direkt men att det finns 
utmaningar. Talk fyller i med att det är många komponenter som påverkar hur väl IP-

telefonin fungerar. Man måste ta den befintliga infrastrukturen i beaktande, sådant som 
brandväggar, routers, switchar m.m. måste analyseras och dimensioneras rätt. Milano 
reklambyrå instämmer men säger samtidigt att det inte är helt lätt för en liten 
kund, man har inte all kompetens i huset utan måste förlita sig på externa 
partners. Hela organisationen måste vara med på banan och det är en process 
som tar tid, man får inte ha för bråttom. 
 
Relacom gör ett inlägg och påpekar att det finns en stor vinst med att lyfta in 
olika applikationer och tjänster i samma IP-nät, dock finns det naturligtvis 
utmaningar. 
 
Diskussionen kring nackdelar med IP-telefoni går därefter vidare och Talk 
säger att många idag implementerar IP-telefoni utan att ha tillgång till all den 
nödvändiga kompetens som behövs. Mycket handlar för kunden om att hitta 
rätt kompetens. Relacom fyller i med att när man ska köra olika strömmande 
tjänster i samma nät så måste man ha verifierat att nätet klarar av QoS på ett 
bra sätt.  
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Både Talk och Relacom påpekar vikten av att göra en ordentlig utvärdering 
av komponenterna i nätet innan implementering. Milano Reklambyrå säger 
sedan att de kan vara svårt att hitta leverantörer med rätt kompetens, det 
vore fördelaktigt med någon form av certifiering av de som levererar IP-
telefoni. 
 
Därefter för moderatorn in diskussionen på säkerhetsaspekterna med IP-
telefoni. Det första som kommer upp i en fråga från publiken är risken för 
avlyssning. Panelen svarar med att det inte är helt enkelt att avlyssna IP-
telefoni, det finns även tekniker för att kunna kryptera trafiken. Det är 
mycket enklare att avlyssna traditionell telefoni. Det är till och med så 
komplicerat att avlyssna IP-telefoni att myndigheterna i USA kräver att 
operatörerna ger dem möjlighet att avlyssna säger SOS-alarm. 
 
Därefter går diskussionen in på att behandla vilka tjänster, funktioner och 
affärsstöd som finns redan idag. Relacom är först ut och säger att det finns 
möjligheter att kunna förlänga det trådbundna nätet med ett W-LAN och på 
så sätt öka mobiliteten. Talk säger sedan att det finns stora möjligheter med 
att kunna routa IP-telefonin i det egna IP-nätet på företagen för att på så sätt 
kunna slippa dyra mobilsamtal internt, en möjlighet som nämns här är de nya 
mobiltelefoner som kommit ut på marknaden, dessa har möjlighet att köra en 
SIP klient. Därefter säger Talk att integration är någonting som kommer 
starkt, möjligheten att kunna integrera olika system med IP-telefoni blir allt 
viktigare. Det är enkelt att fylla på med funktionalitet i befintliga IP-nät. 
Intertex säger att det primära idag dock är att man vill kapa kostnader, 
mycket av de tjänster och produkter som finns idag handlar om att återskapa 
sådant som redan finns. 
 
Moderatorn för därefter in diskussionen på framtiden för IP-telefoni, vad 
kan vi se vid horisonten? Först ut är Relacom som säger att fler former av 
strömmande media kommer att bli aktuellt, då främst video. Även 
direktmeddelande och närvaro är någonting som kommer. Vidare så ser 
panelen två möjliga scenarion, i det första så går utvecklingen mot att komma 
åt alla tjänster på ett ställe, oavsett klientapplikation. Det andra scenariot är 
att man använder en terminal för alla tjänster. Talk säger sedan att framtiden 
bör vara kunddriven, inte leverantörsdriven. Leverantörerna måste bli bättre 
på att anpassa sina erbjudanden till vad kunderna efterfrågar, samt att 
förklara fördelarna med IP-telefoni. 
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Därefter går diskussionen in på möjligheterna för trådlös telefoni. Relacom 
säger att det finns en stor potential i mobiltelefoner som kan hantera flera 
olika nät. En mobiltelefon kommer i framtiden att kunna routa mellan olika 
nät och välja det nät som har bäst kapacitet eller är billigast för tillfället. 
Vidare säger Relacom så talar man idag om ”one phone concept”, dvs att man 
kommer att han en telefon och i den ha tillgång till all telefoni, e-post, 
direktmeddelanden och filer. 
 
Efter frågor från publiken går sedan diskussionen in på hur man ska kunna 
räkna hem en satsning på IP-telefoni. Relacom säger att IP-telefoni står i 
konkurrens mot traditionell telefoni och i traditionell telefoni så sjunker 
priserna, därför är det rimligt att även kostnaden för IP-telefoni kommer att 
sjunka. Relacom poängterar dock vikten av att se en IP-telefoni satsning ur 
ett helhetsperspektiv, genom att kunna lyfta in ytterligare tjänster i ett och 
samma nät kan man göra rationalitetsvinster. Summan av att köra flera 
applikationer i ett och samma nät kommer att bli lägre än för att köra alla 
applikationer var för sig. Dessutom finns det möjligheter att rensa upp i 
floran av olika avtal för system och tjänster om man samlar allt på ett ställe. 
Även på intäktssidan finns det vinster att göra, man skulle kunna koppla 
telefonin direkt till ett säljstödssystem och på så sätt direkt få upp kunddata 
när kunden ringer. 
 
Därefter går diskussionen in på om IP-telefoni nu är mogen att användas 
fullt ut i företagen. Panelen är överens om att den tekniska utvecklingen har 
kommit så långt att det nu inte spelar någon större roll vilken teknisk 
leverantör man väljer. Det viktiga är att de stöder SIP som är det härskande 
protokollet. SIP är en öppen och mogen standard som inte är låst till en viss 
leverantör. Detta gör att kunder kan köpa vilken utrustning som helst så 
länge den stöder SIP så fungerar det. Relacom säger att nu går IP-telefoni in i 
produktion, tekniken är mogen, nu handlar det om att implementera den på 
rätt sätt i organisationerna. 
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Bilaga 4 – Sammanställning av e-postenkäter 
 

Sammanställning av enkätsvar från Johan Wennerlund Vid Avaya 
 
Vilka fördelar ser ni med att gå över till VoIP? 
 
Vinsten med VoIP och dess tillämpningar handlar idag mindre om att 
bara dra nytta av att spara in på driftkostnader genom att addera telefoni 
som en applikation i ett IP-nät (WAN/WLAN/LAN).  
 
Några av de klassiska fördelarna med VoIP är: 

- Centralisering sänker operativa kostnader 
- Konsolidera hårdvara och licenser 
- Minska underhåll och uppgraderingskostnader 
- förenkla MAC av telefoner (Move, Add, Change). 
- Sänka PSTN-kostnader 

 
Det är viktigt att tänka på att VoIP, eller IP-telefoni, bara är ETT sätt att 
kommunicera på via IP och egentligen bara ett namn som säger att röst 
transporteras på ett IP-nätverk. IPT är fundamentet för att addera 
mervärden som effektivitet, produktivitet och nöjdare kunder. Det som nu 
bidrar med fler applikationer och tillämpningar är inom IPT är SIP som 
är ett protokoll och härstammar ifrån HTML, alltså utvecklat av 
datavärlden och inte den kanske mer konservativa telekomvärlden. Detta 
öppnar upp för nya tillämpningar som IM (Instant Messaging, chat) och 
presence, det vill säga status och information hos en 
användare/anknytning tex. På lunch, bara tillgänglig via IM. Dessa 
mervärden kan företag få med hjälp funktioner och tjänster som: 
 

- IP/SIP Softphone - för hemanvändare och de som reser eller är 
på kontoret 

- Videotelefoni 
- Integration av mobiltelefon via GSM, 3G, WLAN (SIP) 
- IP/SIP-telefon - inloggning på valfri telefon inom företaget 
- IP-DECT – använder IP för distribution men nyttjar DECT 

lokalt som har större fördelar än WLAN vad gäller 
telefonernas taltid och basens räckvidd 

- Multimedia konferenser – Video, webb och telefonkonferenser 
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- Unified Messaging – samla alla röstmeddelanden, FAX och e-
post på ett och samma ställe 
 

Unified Communication är ett begrepp som omfattar hantering av 
presence, IM, FAX, e-post, video, konferens och telefoni via en och 
samma applikation. 
 
För att få nöjdare kunder brukar man ofta prata om contact centers vilket 
innefattar intensiva kommunikationskanaler för kundtjänst, försäljning 
och support. Dessa kanaler ska med dagens krav från kunder kunna 
hantera både telefoni, e-post, FAX, webb och SMS som måste routas, 
dvs. ärende måste transporteras med rätt prioritering till bäst lämpad 
agent i rätt tid (för att inte få missnöjda kunder). Ytterligare applikationer 
inom detta område är statistik för rapportering och inspelning för 
analysering/kvalitetssäkring, IVR (interactive Voice Responce) och 
Dialer/outbound-hantering (används av telemarketing). Många av dessa 
applikationer och tjänster bygger på IP/SIP och är idag många företags 
strategiska tillgång (typ elbolag/operatörer). 
 
Ser ni att en viss typ/typer av företag har mer att vinna på att gå 
över till VoIP än andra?  
 
Fördelarna man kan få med VoIP är inte helt enkelt att svara på då det 
beror helt på det specifika företags behovs och situation. Man kan säga 
att de optimala användarna av VoIP är i ständig rörelse mellan flera 
geografiska orter och har ett stort behov av att kunna kommunicera på 
flera olika sätt och ha en hög grad av tillgänglighet. VoIP förenar ett 
företags spridda kontor och mobila användare i ett och samma nät. 
Sammanfattningsvis kan man säga att ju mer komplext ditt 
kommunikationsbehov är, desto större fördelar finns i att använda en 
VoIP-baserad kommunikationslösning. Då intern och framför allt extern 
kommunikation i ett företag blir allt viktigare som konkurrensmedel blir 
också VoIP en nödvändig komponent för att få en total 
kommunikationslösning. 
 
Finns det någon typ av företag/situation där Ni anser att man 
INTE bör gå över till VoIP?  
 
Alla storlekar på företag kan dra nytta av VoIP men vinsterna kan skilja 
sig åt. För ett mindre företag kan t.ex. produktivitetsrelaterade mervärdes-
applikationer som Unified Communication och integration av 
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mobiltelefoner vara mer värt än att sänka IT-kostnader. 
 
 
Vad skulle ni säga är det främsta skälet till att era kunder väljer att 
satsa på VoIP? 
 
De flesta har sett vinster med de klassiska kostnadsbesparingarna men 
även dra nytta av de nya applikationerna för mobilitet. Många kunder har 
valt att istället för att uppgradera sin traditionella PBX gå över till en IP-
baserad plattform som hela tiden erbjuder nya funktioner och tjänster. 
Med en traditionell PBX kan du som företag inte förvänta dig några 
revolutionerade tjänster i framtiden.  
 
Ser ni några tekniska hinder/problem/svårigheter som ett företag 
måste/bör beakta vid en eventuell satsning på VoIP?  
 
Att ha sitt närverk redo för realtidsapplikationer med t.ex QoS är något 
som konsulter etc. länge har informerat företagen om. Det handlar om att 
investera nätverksutrustning för morgondagens applikationer, annars blir 
det mycket dyrt då allt ska köpas på en gång. Ett måste är en 
genomgång/inventering av LAN/WAN/WLAN infrastruktur innan 
implementering av realtidsapplikationer. Det har många företag fått erfara 
surt då de tagit bort kostnaden för nätverksinventering från 
systemintegratör i deras offerter. 
 
Anser ni att tekniken kring VoIP är mogen och tillräckligt 
tillförlitlig för affärskritiska användningsområden? 
 
Generellt kan man säga att de flesta tillverkare kan erbjuda en tillförlitlig 
IP-baserad telefoniplattform. Från Avayas sida så har vi haft större krav 
på oss då vi kommer från den traditionella telefonivärlden - vi förväntas 
kunna telefoni! 
 
Lösningar för IPT har sedan länge varit stabila, återigen är det viktigt att 
IT-avdelningarna måste dock förstå vad som krävs av deras nätverk. Det 
är oftast IT-avdelningarnas brist på kunskap för realtidsapplikationer i IP-
nät som bidrar till negativ publicitet för IPT-leverantörer. Typ fall: om 
det är dåligt ljud i telefonen lägger man som användare skulden på det 
man ser på skrivbordet (telefonen), inte de switchar som står i källaren. 
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Upplever ni att kundens beställarkompetens/förståelse är 
tillräckligt hög? 
 
Tänket bakom traditionell telefoni och serverbaserad telefoni skiljer sig åt 
något då IP-telefoni ska adderas som en applikation i det befintliga 
utbudet av applikationer från IT-avdelningen. Det är många gånger 
bristande kommunikation mellan telefoniavdelningen och IT-avdelning 
som har olika prioriteringar, vilket kan leda till felaktiga beslut. 
Telefoniavdelningen som ofta är en separat enhet måste integreras i IT-
avdelningen och jobba mot samma mål - att addera värde, stabila, säkra, 
flexibla applikationer till sina användare. Med det sagt menar jag att 
kunskapen hos både telefoniavdelningen och IT-avdelning kan vara 
bristfälliga då de inte har en gemensam agenda och kunskap om vilka 
möjligheter och hinder en konvergerad lösning kan innebära.  
 
Hur arbetar ni med att hjälpa kunden att integrera era tjänster i 
befintlig IT-miljö? 
 
Vi på Avaya jobbar med en indirekt kanalstrategi vilket innebär att kunder 
köper våra produkter och tjänster direkt av våra systemintegratörer. De 
interagerar i sin tur med våra kunder med behovsanalyser och specifika 
integrationsprojekt, det vill säga helt kundanpassade lösningar. Våra 
partners har kompetens inom hela både IT och telekom för att hjälpa 
kunder på bästa sätt att integrera IPT i befintlig miljö. 
 
Hur delaktiga är Ni i en kunds övergång med avseende på 
förändrat arbetssätt i kundens verksamhet. 
 
Detta är återigen något för våra systemintegratörer som kontinuerligt 
utvecklar våra kunders sätt att arbeta med telefoni och övriga telekom-
applikationer. Men vi på Avaya jobbar också aktivt för att informera våra 
kunder om nya sätt att arbeta med telekom-applikationer. 
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Hur analyserar ni kundens verksamhet innan ni påbörjar 
implementationen av VoIP? 
 
Säljfasen är oftast ganska lång och ligger mellan ett till två år för större 
kunder (500–1000 användare). Det finns med andra ord gott om tid att 
göra behovsanalys och utvärdera kundens specifika kravställningar. Det är 
viktigt att träffa kunden flera gånger, se deras arbetsmiljö, förstå deras 
verksamhets specifika behov och deras förväntningar med en 
implementering av IPT. 
 
Vilka typer av tjänster erbjuder ni? 
 
Avaya tillverkar och säljer lösningar inom IPT, Contact Center, Unified 
Communication och Services, som kan köpas som produkt eller tjänst.  
 
 Vilka är era främsta försäljningsargument? 
 
Det beror helt på vilken typ av lösning som efterfrågas men med IPT 
generellt är det effektivitet, mobilitet, funktionalitet, integration med 
befintliga system, säkerhet och kontinuitet som är våra nyckelord. 
 
Vilka tjänster efterfrågas/används mest? 
 
Den vanligaste funktionen som efterfrågas är integration av mobiltelefon 
och generellt vill företagen ha ett hänvisningssystem (används i princip 
bara i Sverige). I övrigt eterfrågas de traditionella telefonifunktionerna 
som kunder är vana att använda. 
 
Vilka fördelar finns med resp. tjänst? 
 
Integration av mobiltelefon ger receptionist kontroll över ALLA telefoner 
kopplade till hänvisningssystemet och användare har ett 
anknytningsnummer till båda fast och mobiltelefon. Man kan också 
använda traditionella PBX-funktioner i växeln från sin mobiltelefon, så 
som transferera, konferera etc.  
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Hur skulle ni säga att era kunders verksamhet kan effektiviseras 
med hjälp av de tjänster som ni erbjuder? 
 
Se svar på fråga 1 
 
På vilket sätt kan dessa tjänster förändra och utveckla kundens 
verksamhet? 
 
Se svar på fråga 1 
 
Hur ser ni på framtiden, hur kommer företags sätt att 
kommunicera att förändras? 
 
Företag kommer att kommunicera effektivare, mer produktivt men 
framför allt kommer kraven öka på tillgängliga applikationer oavsett vart 
de befinner sig. Precis som utvecklingen av tillgängligheten hos användare 
med mobiltelefoner kommer integrerat användande av funktioner som 
presence, IM, e-post, video och konferenser vara ett krav från företagens 
anställda. 
 
Vilka nya möjligheter ser ni med VoIP? 
 
Se svar 1 och 17 
 
Om ni får sia om framtiden, var tror ni att VoIP eller 
kommunikation över IP är i framtiden, låt säga om 15år? 
 
Alla nät, inklusive mobiltelefonnäten kommer vara IP-baserade. Näten 
kommer i större utsträckning vara trådlösa med hög tillgänglighet och 
kapacitet och möjlighet att hantera realtidsapplikationer för att överföra 
telefoni, TV, video etc. Telefoniapplikationer kommer i större 
utsträckning vara PC/laptop-baserade och ett stort urval av olika 
handdatorer som klarar av alla typer av kommunikationsformer och 
applikationer/funktioner. Fler applikationer kommer att integreras med 
varandra och vara sammanlänkade.  
 
På så sätt kommer vi kunna kommunicera mer virtuellt och 
automatiserat, den fysiska placeringen blir mindre viktig för att uppnå 
effektiv kommunikation. 
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Sammanställning av enkätsvar från Mats Mägiste vid Cygate 
 
Vilka fördelar ser ni med att gå över till VoIP? 
 
Besparingar i konvergens mellan tjänster. Framförallt genom att man kan 
dela transportkanaler. Integration  mellan plattformar för att åstadkomma 
tillgänglighet  
Närsomhelst,hursomhelst,varsomhelst 
 
Ser ni att en viss typ/typer av företag har mer att vinna på att gå 
över till VoIP än andra?  
 
Offentlig verksamhet har ofta utspridd verksamhet med lokalt 
kommunikationsbehov. 
 
Finns det någon typ av företag/situation där Ni anser att man 
INTE bör gå över till VoIP?  
 
Om allt fokus ligger på mobilitet och huvudkontoret redan har en stor 
etablerad traditionell växel, går den ofta att uppgradera för 
mobilanslutning utan att det kräver VOIP.  För övrigt är alla nya växlar vi 
säljer IP-baserade i grunden. Frågan handlar snarare om vilken transport 
man skall använda. 
 
Vad skulle ni säga är det främsta skälet till att era kunder väljer att 
satsa på VoIP? 
 
Framtidssäkerhet, och integration mot Collaboration (Office 2007) 
 
Ser ni några tekniska hinder/problem/svårigheter som ett företag 
måste/bör beakta vid en eventuell satsning på VoIP?  
 
Nätförberedelser är alltid bristfälliga. Fokus måste finnas på att mäta 
kvalitet kontnuerligt eftersom förutsättningarna förändras. 
 
Anser ni att tekniken kring VoIP är mogen och tillräckligt 
tillförlitlig för affärskritiska användningsområden? 
 
Kritiken är riktig vad gäller kundens förståelse för hur viktigt IP-nätets 
kvalitet är. De stora tillverkarnas IP-växlar har mycket god funktion  
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Upplever ni att kundens beställarkompetens/förståelse är 
tillräckligt hög? 
 
I stort är den idag tillräcklig 
 
Hur arbetar ni med att hjälpa kunden att integrera era tjänster i 
befintlig IT-miljö?  
 
Vi erbjuder flera olika tjänster för både fjärradministration och verifiering 
av nät och växlar 
 
Hur delaktiga är Ni i en kunds övergång med avseende på 
förändrat arbetssätt i kundens verksamhet. 
 
Vi är delaktiga i de fall affärsprocessen behöver ändras. 
 
Hur analyserar ni kundens verksamhet innan ni påbörjar 
implementationen av VoIP? 
 
Verksamheten måste hanteras på exakt samma sätt som tidigare vid 
införande av kommunikationskanaler. Gör man det för kommunikation 
med personalen eller gör man det för servce mot kund ? 
 
Vilka typer av tjänster erbjuder ni? 
 
Alla normala telefonitjänster inklusive hänvisning, callcenter, röststyrning 
och inspelningssystem 
 
 Vilka är era främsta försäljningsargument? 
 
 
Vilka tjänster efterfrågas/används mest? 
 
Växel och telefonist/hänvisning, samt mobilintegration 
 
Vilka fördelar finns med resp. tjänst? 
 
Ett nummer, hög servicegrad när destinationsanknytningen inte går att nå 
 
Hur skulle ni säga att era kunders verksamhet kan effektiviseras 
med hjälp av de tjänster som ni erbjuder? 
 
Helt beroende på förutsättningar 
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På vilket sätt kan dessa tjänster förändra och utveckla kundens 
verksamhet? 
 
Hur ser ni på framtiden, hur kommer företags sätt att 
kommunicera att förändras? 
 
Collaboration och mobilitet kommer att ställa mycket höga krav på 
sammankoppling.  
 
Vilka nya möjligheter ser ni med VoIP? 
 
Se ovan. 
 
Om ni får sia om framtiden, var tror ni att VoIP eller 
kommunikation över IP är i framtiden, låt säga om 15år? 
 
Redan nu är det den helt dominerande tekniken för kommunikation.  
Vi kommer att få massor med ny teknik under denna tid, men IP 
kommer alldeles säkert att överleva som bärare eftersom den är enkel och 
väldefinierad. 

 

Sammanställning av enkätsvar från Martin Feuk vid Intertex 
 

Vilka fördelar ser ni med att gå över till VoIP? 
 
Fördelarna är många, framförallt i form av nya tjänster som presence, 
chatt, applikationsdelning etc. Rena VoIP-lösningar som endast ersätter 
telefoni ger mindre fördelar, oftast i form av lägre kostnad och då främst 
för utlandssamtal.  
 
Ser ni att en viss typ/typer av företag har mer att vinna på att gå 
över till VoIP än andra?  
 
De största vinnarna är bolag som samverkar mycket med andra bolag 
eller kontor där IP kan användas för kommunikation hela vägen mellan 
de som vill kommunicera. Typiska exempel är bolag med många 
lokalkontor eller utlandskontor. 
 
Finns det någon typ av företag/situation där Ni anser att man 
INTE bör gå över till VoIP?  
 
Det finns säkert specialfall där man har mycket stora krav på övervakning 
av linjer, larmutrustningar etc, men det börjar idag komma fram lösningar 
även för dessa situationer. 
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Svårigheten med VoIP eller direkt IP kommunikation mellan användare 
ligger i dag i mångt och mycket i att brandväggar och annat inte är byggt 
för SIP, det protokoll som oftast används för VoIP. Det finns ett antal 
lösningar på detta, varav vi och vårt systerbolag Ingate erbjuder en 
lösning, men för att kunna erbjuda alla IP-baserade tjänster till alla 
användare är detta ett viktigt problem som måste lösas. 
 
Vad skulle ni säga är det främsta skälet till att era kunder väljer att 
satsa på VoIP? 
 
Våra kunder är i huvudsak ISPer och operatörer. De erbjuder alltså i sin 
tur VoIP som en tjänst som de säljer. 
 
Ser ni några tekniska hinder/problem/svårigheter som ett företag 
måste/bör beakta vid en eventuell satsning på VoIP?  
 
Nätverk och internetförbindelse skall dimensioneras för att klara den 
belastning som VoIP, video etc. kräver. I större organisationer kan VoIP 
behöva läggas på separat virtuellt nätverk, separerat från övrig trafik. 
 
 
Anser ni att tekniken kring VoIP är mogen och tillräckligt 
tillförlitlig för affärskritiska användningsområden?  
 
Ja, rätt implementerat är det så. 
 
Upplever ni att kundens beställarkompetens/förståelse är 
tillräckligt hög? 
 
Det saknas systemintegratörer som arbetar mot mindre/mellanstora 
företag idag. Återförsäljarna har idag inte tillräckligt hög kompetens och 
det är ofta dessa som mindre företag lutar sig mot. Jag tror att det är 
orimligt att förvänta sig att mindre/medelstora företag skall ha 
kompetens inom ett specialområde som VoIP. 
 
Hur arbetar ni med att hjälpa kunden att integrera era tjänster i 
befintlig IT-miljö?  
 
Vi levererar ett delsystem och är inte aktiva i integrationsprocessen, mer 
än vid ren felsökning. 
 
Hur delaktiga är Ni i en kunds övergång med avseende på 
förändrat arbetssätt i kundens verksamhet. 
 
Se 8. 
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Hur analyserar ni kundens verksamhet innan ni påbörjar 
implementationen av VoIP? 
 
Se 8. 
 
Vilka typer av tjänster erbjuder ni? 
 
Vi erbjuder produkter i form av hårdvara och stödtjänster kring detta till 
operatörer, men inga slutkundstjänster. 
 
 Vilka är era främsta försäljningsargument? 
 
Vilka tjänster efterfrågas/används mest? 
 
Vilka fördelar finns med resp. tjänst? 
 
Hur skulle ni säga att era kunders verksamhet kan effektiviseras 
med hjälp av de tjänster som ni erbjuder? 
 
På vilket sätt kan dessa tjänster förändra och utveckla kundens 
verksamhet? 
 
Hur ser ni på framtiden, hur kommer företags sätt att 
kommunicera att förändras? 
 
Se 1 
 
Vilka nya möjligheter ser ni med VoIP? 
 
Se 1 
 
Om ni får sia om framtiden, var tror ni att VoIP eller 
kommunikation över IP är i framtiden, låt säga om 15år? 
 
VoIP har hittills mest ersatt traditionell telefoni, men kommunikation via 
IP kan vara, och kommer att bli, mycket mer. Under fråga 1 nämner jag 
några tjänster som vi använder, i framtiden kommer säkerligen många 
fler. 

 

 


