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Abstrakt: Med den lavinartade ökningen av Internetanvändning de senaste tio åren har 

det även kommit nya sätt att utföra telefonsamtal på. VoIP möjliggör 

telefontrafik över nätverk och integrerar på så sätt telefontrafiken och 

datatrafiken till ett och samma nät. Vi har undersökt vilka hinder som kan 

tänkas ligga i vägen för en övergång till VoIP inom Sveriges kommuner. Vi 

har även lyft fram vilken kunskap och medvetenhet som krävs av en ledare 

inom kommuner vid beslut om en övergång. Resultaten visade att det råder 

stor brist på kunskap gällande VoIP och att kommuner är oroliga för hinder 

som egentligen inte är några hinder i praktiken. Undersökningen visade 

vidare även att VoIP ger kommuner stora besparingsmöjligheter och även 

om implementeringen kostar ger det besparingar i längden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När uttrycket Internettelefoni eller IP-telefoni nämns är det VoIP det talas om. VoIP är en 

teknologi som används för att skicka och ta emot rösttrafik via nätverk som använder Internet 

Protocol (IP) (bilaga 1) som transportprotokoll. Genom att använda sig av VoIP inom ett 

företags interna nätverk, och även externt över Internet, hoppas investerare på att kunna sänka 

kostnaderna för infrastruktur och underhåll, eftersom telefonnät och datanät inte längre är 

separata (Dunte & Ruland, 2007). IP-telefonisamtalen skickas via paket över nätverket vilket i 

sin tur leder till att användaren ringer med en betydligt lägre minuttaxa än användare av 

traditionell telefoni. Detta kan vara speciellt lönsamt vid internationella samtal. Samtal från en 

VoIP-telefon till en telefon kopplad till det publika telefonnätet (PTN) (bilaga 1) kallas 

vanligtvis för PC-till-telefon-samtal och samtal mellan två VoIP-telefoner kallas för PC-till-

PC-samtal, detta trots att VoIP-enheten inte nödvändigtvis måste vara en PC. Det finns 

generellt fyra olika sätt att ringa VoIP-samtal. Du kan använda dig av en VoIP-telefon, en 

vanlig PTN-telefon med en tillkopplad VoIP-adapter, en dator med mikrofon och högtalare 

eller en mobiltelefon med VoIP-mjukvara och en WLAN/3G-uppkoppling (bilaga 1). (Goode, 

2002) 

 

De senaste tio åren så har världen sett en explosionsartad utveckling vad gäller 

världspopulationens användning av Internet. Den 31 december år 2000 fanns det närmre 361 

miljoner personer uppkopplade, att jämföra med 2010 års siffror, då antalet användare nästan 

uppnådde otroliga 2 miljarder (Internet World Stats, 2010).  Denna ökning, på nästan 450 %, 

har även bidragit till enorm utbyggnad av nätverk över hela världen.  

 

PTN, eller traditionell telefoni, har använts det senaste seklet, och har med tiden utvecklats 

och stabiliserats så att folk räknar med att det ska vara 100 % tillförlitligt. Grundläggande 

kommunikation sker numera ofta i digital form och transporteras via paketnätverk som till 

exempel IP. De system som använts för att överföra ljud sedan första telefonin har idag 

kompletterats med mycket tillförlitliga nätverk (Internet) som har förmåga att överföra röst, 

data, video och annan multimedia. Telefontrafiken har minskat medan datatrafiken har ökat 

markant vilket har lett till att intresset i att överföra ljud över datanätverk har ökat (Bates, 

2000). Vi kan till exempel nämna att Skype, ett ledande VoIP-företag som erbjuder tjänster 

både till företag och till privatpersoner, i slutet av 2010 hade 663 miljoner registrerade 

användare, en ökning med 189 miljoner jämfört med 2009 års 474 miljoner användare. Under 

det fjärde kvartalet 2010 hade Skype i genomsnitt 145 miljoner inloggade användare per 

månad, att jämföra med 105 miljoner under samma period året innan. (Telecompaper, 2011) 
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År 2005 kom företaget Tele5 AB (numera Servage AB) med en undersökning där de 

estimerade att Sveriges kommuner hade kunnat spara in 880 miljoner genom att införa VoIP. 

En del kommuner har genomfört en övergång men det finns fortfarande många kommuner 

som står fast vid traditionell telefoni. (Pauser, 2005) 

 

VoIP kommer inte att ersätta den traditionella telefonin över en natt utan detta är en övergång 

som kommer pågå i flera år. Vi skulle vilja påstå att traditionell telefoni kommer att ersättas 

av Voice-over IP inom cirka tio år.  

1.2 Problemställning och syfte 

Att ta steget till en total övergång från traditionell telefoni, det vill säga från PTN till VoIP, 

kräver beaktning av olika potentiella hinder. Detta är hinder som skulle kunna bidra till att 

många företag stannar kvar vid traditionell telefoni. Gerami (2010) samt Dunte & Ruland 

(2007) lyfter fram ett antal hinder. 

 

Om medvetenhet kring problemen klargörs kan en högre acceptans av VoIP uppstå vilket 

leder till att kommunala beslutsfattande chefer förmås ta ställning tidigare. Detta leder till att 

även kunskap och medvetenhet kan ses som ett hinder.  

 

Den problemställning vi definierat leder oss till två frågor att undersöka: 

 

 Vilka hinder ligger i vägen för en total övergång till VoIP? 

 Vilken kunskap och medvetenhet krävs för att ledare inom kommuner skall kunna ta 

ställning till en eventuell övergång till VoIP?  

 

Vårt syfte är att identifiera de främsta hinder som kan ligga i vägen för en eventuell övergång 

till VoIP, det vill säga inom vilka delar kommunalt verksamma chefer kan behöva öka sina 

kunskaper för att lättare kunna ta ställning.  

1.3 Avgränsningar 

Vi har för avseende att undersöka vilka faktorer som är relevanta att beakta inför en eventuell 

övergång till Voice-over IP inom Svenska kommuner och på grund av detta inkluderas inte 

privatpersoner i undersökningen. Vi kommer inte att ta upp hur en verksamhet förändras med 

Voice-over IP eller vad effekterna av en eventuell övergång blir, utan vi kommer endast 

undersöka de möjliga hinder som ligger i vägen för beslut om en övergång, samt vilken 

kunskap och medvetenhet som krävs för att övervinna dessa. 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Voice-over IP, vad är det och hur fungerar det? 

Tekniken som ligger till grund för Voice-over IPs utveckling grundlades ursprungligen i slutet 

av 1970-talet, men inte förrän tjugo år senare hade tekniken utvecklats från en datornyhet till 

en hushållstjänst (Gerami, 2010). VoIP beskriver sändningen och mottagningen av röst och 

video över nätverk där Internetprotokoll (IP) (bilaga 1) används som transportprotokoll. 

Telefonitjänster över nätverk som är baserade på IP blir allt viktigare i 

telekommunikationssektorn för privata slutanvändare (Dunte & Ruland, 2007). Genom att 

använda VoIP kan telefonavgifterna minskas avsevärt då VoIP-avgifter vanligtvis är mycket 

lägre än traditionella telefonavgifter (Gerami, 2010). Spridningen av VoIP-baserade tjänster 

samt en ökning i VoIP-trafiken är en avgörande fråga för vidareutvecklingen av effektiva 

transportscheman för IP-paket, vilka har hand om ljudsignalerna (Yamada & Higuchi, 2001).  

 

VoIP fungerar på ett ganska enkelt sätt. Varje gång du ska ringa ett samtal så omvandlas rösten 

till en ström av data som därefter skickas, istället för genom telenätet, via 

bredbandsanslutningen över Internet, eller via det interna nätverket. All data som omvandlas 

är märkt med en destinationsadress, det vill säga adressen till den du ringer, och därefter 

skickas dessa datapaket via nätverket på samma sätt som data angående webbsidor och 

nedladdningar av filer. Paketen återskapas då de når slutdestinationen och omvandlas tillbaka 

till ljudvågor (Gerami, 2010). För att kunna ringa från din VoIP-telefon till en traditionell 

PTN-telefon krävs det att du är uppkopplad mot en VoIP/PTN-gateway som konverterar 

trafiken (Sotillo, 2006).  

 

Figur 2.1 visar en typisk struktur i ett VoIP-nätverk. Den illustrerar hur olika VoIP-nätverk 

kopplas samman med PTN (PSTN är den engelska förkortningen) över Internet. Inom företag 

finns i allmänhet två sätt att använda sig av VoIP. Det ena sättet innebär att tekniken 

implementeras internt i företaget och att tekniken då bara används vid interna telefonsamtal. 

Så fort samtal görs utanför företagets gränser, går det via en VoIP/PTN-gateway och samtalen 

går via traditionella ledningar. Det andra sättet är att implementera VoIP både internt och 

externt. Då fungerar det på samma sätt som nyss beskrivet, plus att du har möjligheten att 

ringa billigare inrikes- och utrikes-samtal, då trafiken istället går över Internet. Då använder 

du en VoIP-leverantör som tillhandahåller en VoIP/PTN-gateway vid de samtal en sådan 

behövs. (Sotillo, 2006) 
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Figur 2.1 Typisk struktur av ett VoIP-nätverk (Sotillo, 2006). 

2.2 Hinder att beakta 

Det förekommer olika hinder som kan ligga i vägen för en övergång till VoIP. Om kunskapen 

angående dessa ökas så kan ett beslut för en övergång underlättas. Vidare i kapitlet följer en 

förklaring av de olika hinder som vi lyfter fram i vår uppsats. 

2.2.1 Säkerhet 

Vid säkerhetsproblem med VoIP så kan utomstående få obehörig åtkomst till information. 

Säkerheten är på grund av detta viktig att beakta vid implementeringen av VoIP. När det gäller 

säkerheten är det vid planeringsfasen viktigt att beakta följande tre aspekter: sekretess, 

integritet samt autentisering. Detta dels för att skydda personuppgifter och att dessa inte 

överförs till obehöriga, dels även för att skydda och upptäcka uppgifter och information som 

har sänts vidare för att ändras samt även för att förhindra falska kommunikations-identiteter 

och till sist, att ursprungsidentiteten kan bevisas (Dunte & Ruland, 2007). 

 

En av de stora skillnaderna mellan VoIP och PTN är att trafiken vid VoIP mellan avsändare 

och mottagare inte är knutna till en speciell väg. Paketen som skickas kan ta olika vägar 

beroende på vilken väg som beräknas kommer att gå snabbast. Detta bidrar till att det finns en 

risk att obehöriga utomstående parter kan få tillgång till paketen. Passiva och aktiva attacker 

skiljs åt. Passiva attacker innebär att data avlyssnas eller att samtal spåras och aktiva attacker 

innebär att data manipuleras eller att helt ny, falsk data skapas och sedan skickas till den 

ursprungliga destinationen. Genom att använda sig av någon form av kryptering kan attacker 

motverkas. (Dunte & Ruland, 2007).  
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För att säkerställa att ingen trafik under ett samtal avlyssnas, spåras eller liknande, finns det 

olika protokoll att använda. År 2006 så introducerade Phil Zimmermann den första versionen 

av en säker VoIP-programvara med namnet Zfone. I denna använde Zimmermann ett nytt 

protokoll som hette ZRTP, vilket står för Z Real-time Transport Protocol, som säkerställer en 

säker kommunikation mellan två slutpunkter. Protokollet erbjuder en mycket robust och enkel 

metod som ska skydda mot de vanligaste säkerhetsproblemen som exempelvis identitets-

förfalskning (spoofing), samtalskapning (call hijacking), avlyssning (eavesdropping), etcetera 

och har blivit mycket vanligare idag (Sotillo, 2006). Goode (2002) lyfter också fram 

överbelastningsattacker (denial of service) som ett säkerhetsproblem. En förklaring av dessa 

uttryck följer nedan och vidare i uppsatsen kommer den engelska versionen av dessa ord att 

användas.  

 

En denial of service-attack (DoS-attack) är en attack som fungerar på så sätt att en eller flera 

utomstående användare skapar flera anslutningar eller tjänstförfrågningar mot systemet och på 

så sätt överbelastar systemets nätverk. Även om attacken inte är riktad mot VoIP-delen av 

systemet kan attacker som utnyttjar den övergripande nätverksanvändningen bidra till att 

nätverkets kapacitet minskar så pass mycket att VoIP-trafiken även berörs. (Sotillo, 2006) 

 

Mjukvara kan användas till att ta reda på vilken port samtalen skickas genom och på så sätt 

kan de kommas åt, avlyssnas och till och med spelas in. Detta problem kan uppstå på grund av 

att någon form av kryptering inte använts. (Sotillo, 2006) 

 

Call hijacking innebär att någon utomstående tar kontroll över en ände av ett VoIP-samtal 

direkt efter att det initialiserats. På så sätt kan den utomstående låtsas vara någon annan och få 

tillgång till antingen värdefull information eller utge felaktig information. Spoofing är nästan 

detsamma som call hijacking. Skillnaden är att den utomstående går steget längre och tar över 

identiteten av den ena änden innan samtalet påbörjats. (Sotillo, 2006) 

 

Genom samtalsspårning (call tracking) kan utomstående spåra samtal och få tillgång till vem 

som ringer till vem, vilket även förekommer inom den traditionella telefonin. (Sotillo, 2006) 

 

Att IP-telefoni skulle vara osäkert är en av de vanligaste missuppfattningarna. Det är dock inte 

fallet eftersom säkerhetsfunktioner förekommer i den tekniska utrustningen. Detta påpekas 

även av Patrik Fältström och Peter Myrefjord på Cisco och Intertex i en artikel publicerad av 

Telekomidag.se (Gilså, 2009). 

2.2.2 Driftmässig tillgänglighet 

När det talas om tillgänglighet och VoIP är det främst två områden där VoIP skiljer sig från 

PTN. Eftersom samtalen skickas via nätverk bidrar detta till att en Internetuppkoppling, eller 

ett nätverk om det körs internt, är ett måste om du vill kunna ringa och använda telefonen.  

Internet- och nätverksuppkopplingen i sin tur kräver eldriven teknisk utrustning. Vid ett 

strömavbrott till exempel kan alltså inte VoIP användas till skillnad från PTN då det även 
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tillförses ström i ledningarna i det traditionella nätet. (WindowsNetworking, u.å.)  

 

Skulle ett strömavbrott inträffa finns det däremot utrustning som automatiskt kopplar om en 

eller flera av dina telefoner till PTN-nätet så att nödsamtal kan ringas (Sundquist & Service, 

2006).  

 

Används VoIP även externt kan det vara bra att ha ledningar till två olika operatörer för att 

öka säkerheten mot driftstopp. Däremot måste det säkerställas att de två operatörerna i sin tur 

inte använder sig av samma operatör ett steg längre bort då det i så fall kan uppstå 

komplikationer vid driftstörningar på den sidan. Detta skulle i så fall medföra att idén med två 

redundanta noder faller. (Gilså, 2009) 

2.2.3 Ljudkvalitet 

Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka ljudkvaliteten på samtalet. Fem 

huvudsakliga faktorer är; bandbredd, nätverksutrustning, paketförlust (packet loss), 

fördröjning (latency/delay) samt signalstörningar (bilaga 1). Varje faktor är nödvändig att ta 

hänsyn till för att en konversation med bra ljudkvalitet ska kunna upprättas. Paketförlust 

inträffar när ett paket som skickas över ett nätverk inte lyckas komma fram till den tänkta 

slutdestinationen. Paketen förloras alltså under transportsträckan. Nätverksfördröjning är ett 

uttryck som används för att beskriva hur lång tid det tar för ett paket att skickas från en plats 

till en annan. Detta är extra viktigt att ha i åtanke när det gäller VoIP bland annat eftersom 

buffertteknik inte kan användas då samtal sker i realtid. Ju längre tid det tar för paketen att 

komma fram ju längre fördröjning blir det i samtalet. (Blair, 1997) 

 

Utan en tillfredställande Internetuppkoppling är VoIP över Internet inte möjligt. Däremot är 

minimumhastigheten som krävs så låg som 90Kb/s (både i att skicka och ta emot) (bilaga 1) 

och eftersom Internet i Sverige är så pass uppgraderat och utbyggt är det sällan ett problem. 

Däremot används samma nät till att skicka och ta emot filer och överbelastas det så är det 

samtalets ljudkvalitet som får lida. Även om du inte använder en PC för att ringa samtalen kan 

datorer i nätverket ha virus eller spionprogram (spyware) (bilaga 1) som belastar 

bandbredden. Ett överbelastat nätverk kan leda till paketförlust som i sin tur kan sänka 

ljudkvaliteten märkbart. Även signalstörningar förekommer. Detta uppkommer när paket 

fördröjs och kommer fram till destinationen med tidsavvikelser. Resultatet blir en fördröjning 

i konversationen och förekommer även ibland i PTN, dock sällan. Detta går att förebygga 

genom att VoIP-leverantören konfigurerar sin nätverksutrustning för detta.  (VoIP.com, 2006) 

2.2.4 Teknisk utrustning och infrastruktur 

Den mest självklara biten av utrustningen är att ett fungerande IP-nätverk måste erhållas. 

Nätverket måste hålla hög kvalitet och kapacitet och vidare måste servicekvalitet (sektion 

2.3.1) kunna säkerställas. Om VoIP körs externt behövs även anslutning till Internet. Detta är 

något som de flesta organisationer redan förfogar över. Dessutom behövs IP-telefoner samt 

även en Internet Protocol – Private Branch Exchange (IP-PBX) server (bilaga 1) som kan 
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liknas med en proxyserver (bilaga 1). IP-telefonerna registreras på servern och begär att IP-

växeln ska upprätta ett samtal. Växeln dirigerar sedan om samtalet internt via IP-nätverket 

eller externt antingen via en IP-leverantör eller via en VoIP-gateway. En VoIP-gateway är en 

enhet som omvandlar traditionell telefontrafik till IP-trafik för överföring på datanätverk, och 

tvärtom. (Goode, 2002) 

2.2.5 Kostnad 

Det är förstås inte gratis att övergå till VoIP. Kostnad för implementering beror helt och hållet 

på hur många plattformar som ska ingå i nätverket samt om nätverkets QoS (sektion 2.3.1) 

kan säkerställas. Det vill säga, finns den grundläggande arkitekturen för att genomföra 

övergången? Vidare finns det olika alternativ på lösningen. Delar av utrustningen kan 

införskaffas medan andra delar tillhandahålls av VoIP-leverantören. (Gareiss, 2007) 

 

En undersökning i USA (Gareiss, 2007) visade att snittet på uppstarts-kostnaderna låg på 

$355 per IP-telefonianvändare. Storleken på organisationerna spelade dock stor roll. Företag 

med under 300 slutanvändare spenderade i snitt $588 medan de företagen med över 5,000 

slutanvändare snittade på $132 per enhet. Konsultkostnaderna låg mellan $500 till $2 miljoner 

med en median på $29,000. (Gareiss, 2007) 

 

Underhållskostnaderna brukar i största allmänhet sjunka drastiskt efter införandet av VoIP. 

Detta är inte beräknat enbart på samtalskostnader utan även på hyra av telefonledningar, 

utrustning och reducering av personal. Alla extra funktioner som till exempel 

vidarebefordring och telefonsvarare som med traditionell telefoni kostar, är vid användning av 

VoIP gratis. Eftersom IP-nätverket och telefonnätet integreras till ett och samma behövs det 

inte betalas extra kostnader för telefonlinjer som sällan utnyttjas. Då allt körs i ett och samma 

nät krävs det inte lika mycket resurser för att underhålla det. (Gareiss, 2007) 

2.2.6 Kunskap och medvetenhet 

Vid införandet av VoIP inom kommuner är det väldigt viktigt att tillräcklig kunskap finns, att 

medvetenhet om vilka fördelar och nackdelar som VoIP för med sig förekommer, samt 

vetskap om hur VoIP implementeras på bästa möjliga, smärtfria sätt. Många funktioner som 

vanligtvis kostar, tillkommer på köpet vid VoIP, tillsammans med många andra viktiga 

fördelar. Brist på kunskap och medvetenhet om vad VoIP kan föra med sig kan leda till att 

många backar ifrån att implementera VoIP (Plus, u.å.). 

 

Många saknar medvetenhet om säkerheten när det gäller avlyssningen av ett VoIP-samtal. 

Den allmänna tron är att säkerheten inte går att säkerställa men i självaste fallet så är VoIP 

oftast säkrare än den traditionella telefonin eftersom tekniken är lättare att kryptera. Nu för 

tiden så är all utrustning, från den billigaste till den dyraste, utrustad med krypterings-

algoritmer som gör det svårt att avlyssna ett VoIP-samtal. (Cherry, 2005) 

 

En av de största missuppfattningarna gällande VoIP är att ljudkvaliteten vid samtal skulle bli 
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sämre än ljudkvaliteten vid PTN-samtal. VoIP är en teknik som är mer lämpad för bra 

ljudkvalitet än föregångaren PTN. Detta på grund av att analoga ljudvågor omvandlas till 

digitala paket som i sin tur komprimeras och skickas över nätverk som är designat för att 

minska och eliminera datastörningar. Med ett stabilt nätverk och med hjälp av QoS (2.3.1) 

prioriteras rösttrafik framför datatrafik, vilket medför att ljudkvalitet med VoIP ofta blir bättre 

än med PTN. (Sims, 2011)  

 

Företag och organisationer är i allmänhet rädda för förändringar. Ofta förstår de inte att ny 

teknik kan vara en befrielse från gammal, dyr teknik. Rädslan att den nya tekniken ska ställa 

till mer problem än den nuvarande är stor. Utöver detta kan det även vara svårt att bedöma 

kostnader och intäkter för tekniken. VoIP är en enkel teknik i sig och när väl det har blivit 

införstått är chansen stor att den blir mer tilltalande än vad gammal PTN-teknik är. (Sims, 

2011) 

2.3 Vad krävs för att VoIP ska fungera? 

Det mest självklara kravet för extern användning av VoIP är en bredbandsanslutning till 

Internet. För intern användning behövs ett stabilt LAN (bilaga 1). För närvarande är 

satellitförbindelser inte kompatibla med VoIP-utrustning på grund av de äganderättsligt 

skyddade datakomprimeringsalgoritmer som används i satellitlänkar. Detta är något som kan 

tänkas användas i framtiden. Det andra kravet är en telefonadapter, som är en maskinvara som 

används för att digitalisera rösten och fastställa IP-sessionen till Internettelefonin inom 

nätverksswitchen (bilaga 1). Vid extern användning är det tredje kravet en VoIP-leverantör, 

även känd som internettelefonserviceleverantör. Leverantören förser användaren med ett 

konto och någon form av telefonnummer som skapar kopplingen till VoIP (Gerami, 2010). 

2.3.1 Quality of Service 

Quality of Service är en teknik som avser till ett nätverks förmåga att ge bättre service till 

utvald nätverkstrafik över diverse tekniker som exempelvis IP-routade nätverk och Ethernet 

(bilaga 1). QoS primära mål är att prioritera samt dedicera bandbredd, förbättra egenskaper 

vid dataförlust samt kontrollera flimmer (jitter) och fördröjning. Fastställandet av att den 

prioritet som ges till ett eller flera flöden inte leder till att andra flöden misslyckas, det vill 

säga förstörs, är viktigt. För att ge bättre service till vissa flöden genom QoS så får 

prioriteringen av ett flöde höjas medan prioritering av ett annat begränsas. QoS är ofta ett 

måste eftersom det används för att fastställa att det totala resultatet i ett VoIP-nätverk ska 

fungera så bra som möjligt. Det är som sagt en teknik som förbättrar servicen (Cisco Systems 

Inc., 2009). 

 

För att undvika trängsel av flöden vid kö kan verktyg som underlättar detta utnyttjas till att 

först släppa fram lägre prioriterade flöden innehållande mindre paket innan högre prioriterade 

flöden släpps fram, eftersom mindre paket kommer fram snabbare. (Cisco Systems Inc., 2009) 
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Ett av de mest lovande användningsområden för IP-nätverk är att möjliggöra utbyte av 

samtalstrafik med den traditionella trafiken inom det interna LAN:et. Vanligtvis kan detta 

bidra till att minska kostnaderna för överföring genom att minska antalet delade 

nätverksanslutningar och existerande infrastruktur etcetera. För att tillhandahålla den 

nödvändiga röstkvaliteten måste dock QoS även läggas till i de delar av det traditionella 

nätverket där bara data ingår. (Cisco Systems Inc., 2009) 

2.4 Fördelar och nackdelar med VoIP 

Några viktiga fördelar att nämna när det gäller VoIP är att funktioner som till exempel 3-vägs 

samtal, automatisk vidarekoppling, automatisk återuppringning samt nummerpresentation kan 

utnyttjas utan extra kostnad. Detta är tjänster som vanligtvis kostar vid användning av den 

traditionella telefonin. (Quinn, 2007) En annan fördel är kostnaden som tidigare nämnts 

(sektion 2.2.5). Många VoIP-tjänster erbjuder lokalsamtal oavsett var du än befinner dig. 

Befinner du dig exempelvis i Europa och ringer ett samtal till Nordamerika kommer detta att 

behandlas som ett vanligt lokalsamtal. VoIP kan integreras med andra Internetbaserade 

applikationer och tjänster inklusive fildelning, videokonferenser, ljudkonferenser och andra 

tjänster och applikationer (Quinn, 2007). Vidare kan organisationer med separata telefon- och 

datanät integrera dessa till ett enda data- och kommunikationsnätverk. Detta kan medföra 

stora besparingar samt att administrationen förenklas. (Maresca, Zingirian, & Baglietto, 2004) 

  

Det finns även ett antal nackdelar när det gäller VoIP där Internetuppkopplingen är en av de 

största, tappar du anslutningen kan du inte längre använda VoIP. Detta är en av anledningarna 

till varför de flesta VoIP-användare även använder sig av mobiltelefoni och inte litar på VoIP 

till 100 % för sin kommunikation. Nackdelarna med VoIP är alltså att tillgängligheten sänks, 

jämfört med det nuvarande telefonsystemet. VoIP är bundet till användandet av Internet eller 

nätverk samt elnätet och kräver båda för att kunna fungera medan konventionella telefonin 

istället endast är beroende av telefonnätet. Dessutom är kvalitet och tillförlitlighet för 

Internetanslutningen viktig. Om du använder en långsammare anslutning eller en som har hög 

fördröjning eller om du har andra problem med anslutningen, kommer detta att påverka din 

VoIP-kommunikation med exempelvis ekon under samtalen eller tillfälliga avbrott. När det 

gäller kvaliteten i VoIP-samtal kan dessa alltså i hög grad försämras ifall ett 

processorkrävande program på datorn startas, om det är så att VoIP används via en dator. 

(Quinn, 2007) 

2.5 Skillnader mellan VoIP och PTN 

Det finns bevis för att VoIP har minskat priserna vid långväga samtal och detta tyder på att 

många konsumenter går över till att använda VoIP. Företag arbetar allt oftare mot en 

internationell marknad och globaliseringen bidrar till att långväga samtal blir allt vanligare 
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(Jones & Abbott, 2002).  När det gäller kopplingen till ett samtal använder VoIP sig av 

paketkoppling medan PTN använder sig av kretskoppling. Ljudkvaliteten vid ett samtal är en 

annan skillnad. Vid VoIP-samtal finns det, vid låg bandbredd, en risk att ljudkvaliteten är en 

aning låg. Ekon, tillfälliga avbrott eller att samtal avslutas helt kan uppstå medan 

ljudkvaliteten vid PTN är väldigt hög eftersom det använder kretskoppling. Det är mindre 

troligt att PTN-samtal avslutas vid till exempel strömavbrott eftersom ström även skickas via 

de traditionella telefonledningarna. Däremot är VoIP mer utvecklat idag och de problem som 

är nämnda ovan förekommer numera väldigt sällan. I många fall kan inte konsumenterna 

märka någon skillnad i ljudkvaliteten mellan VoIP och PTN (infoDev/ITU, u.å.).  

 

Idag kan VoIP även användas i mobiltelefonen, där 3G-nätet utnyttjas för att skicka data. Det 

som räknas in på fakturan gällande den traditionella telefonin är trafiken. Fakturering baseras 

på minuters användning, avstånd av samtal, tid på dagen/veckan, medan det i VoIP baseras på 

hur stor bandbredd som använts för att skicka paketen via nätverkstrafiken (infoDev/ITU, 

u.å.).  

2.6 Undersökningsmodell 

VoIP, eller IP-telefoni, är inget nytt. Det grundas på en teknik som varit under utveckling 

sedan slutet av 1970-talet. Tekniken kan användas till att sammanfoga telefonnätet med IP-

nätverket i ett företag för att på så sätt kunna fokusera på administration av ett enda nät. 

Teletrafiken transporteras digitalt i form av paket via nätverket till skillnad från PTN-telefonin 

som använder sig av kretskopplade kopparkablar för att transportera ljudet. VoIP ökar således 

datatrafiken och belastningen av nätverket, samtidigt som samtalen blir billigare.  

Vid en övergång till denna nya teknik förekommer potentiella hinder som kan stå i vägen. 

Säkerhet, tillgänglighet, kvalitet, teknisk utrustning, kostnad samt kunskap och medvetenhet 

lyfts fram som de främsta. Kunskap och medvetenhet är även kopplat till de andra aspekterna 

då detta krävs på varje punkt.  

För att VoIP ska fungera på ett tillfredsställande sätt behövs först och främst ett IP-nätverk 

med nätverksutrustning. I detta IP-nätverk måste det finnas Quality of Service tillgängligt, 

som är en teknik som avser till ett nätverks förmåga att ge bättre service till utvald 

nätverkstrafik. En maskinvara som omvandlar analog röst till digitala paket krävs. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

På grund av erkända besparingsmöjligheter (ComputerSweden, 2005) vid användning av VoIP 

valde vi att inkludera Sveriges alla 290 kommuner i undersökningen. De kommunala 

verksamheterna finansieras till stor del av skattebetalarnas pengar och även om detta inte 

kommer att analyseras djupt i rapporten var detta en bidragande faktor till vårt val. Vi ville ha 

med så många kommuner som möjligt för att kunna göra en jämförelse mellan kommuner 

som har VoIP samt kommuner som inte har VoIP.  

 

Vi valde att använda oss av en tvåstegsraket som innebar att vi först gjorde en 

enkätundersökning som sedan låg till grund för ett antal intervjuer. Vi valde först att skapa en 

enkät, som skickades ut till de 290 kommuner som finns i Sverige, eftersom vi ville få med så 

många kommuner som möjligt i vår undersökning. Frågorna baserade vi på teorin som vi läste 

in oss på. Därefter valde vi att utföra intervjuer, där frågorna baserades på enkäten, för att 

kunna gå in djupare och få tydligare svar på det vi ville undersöka. Vårt intresse var att 

komma i kontakt med ansvariga för VoIP inom de kommuner som redan infört det, samt 

potentiella VoIP-chefer i de kommuner som inte har infört det. Genom att analysera svaren 

från enkäten samt genom de svar vi fått från våra intervjuer kunde vi fastställa vilken kunskap 

och medvetenhet som krävs av en ledare för en övergång till VoIP.  

 

3.2 Tillvägagångssätt  

3.2.1 Enkät 

En enkät påminner väldigt mycket om en personlig intervju med skillnaden att den som svarar 

på enkäten själv antecknar sina svar samt att en intervjuperson inte är närvarande. Innan vi 

skapade vår enkät och datainsamlingen påbörjades, klargjorde vi syftet med undersökningen. 

Efter det bestämde vi oss för att göra en enkätundersökning samt en intervjuundersökning. 

Förenklat förklarar Trost (2007) att om det rör sig om procent och antal, det vill säga siffror, 

är det en kvantitativ undersökning. Detta passade bra in på vår undersökning då enkäten 

skickades till en större grupp och svaren således sammanställdes i siffror och procent. Efter att 

utformningen av enkäten var klar formulerades ett noggrant missivbrev (bilaga 2.1). 

Missivbrevet är det första informanterna kommer att se så det är viktigt att brevet inte blir 

långdraget men att det ändå innehåller all information som bör vara med. Det är en fördel att 

utforma brevet så att det motiverar informanten att läsa vidare och sedan svara på enkäten. 

(Trost, 2007) 

 

Frågorna vi valde att ställa i enkäten var uppdelade i olika kategorier, säkerhet, tillgänglighet, 



Traditionell telefoni, ett komplement till VoIP? 

Janstad, Spahiu 

 

12 

 

kvalitet samt kostnad. Under de olika kategorierna tog vi med olika orosmoment kopplade till 

VoIP. Vi samlade även in data på hur pass mycket kunskap de olika informanterna i 

kommuner utan VoIP anser sig själv besitta angående VoIP samt även hur mycket kommuner 

med VoIP uppskattat sparat in sedan införandet av tekniken. Då vi började utforma enkäten 

formulerade vi de olika frågorna och underfrågorna på så vis att informanten angav hur pass 

viktigt han eller hon tyckte att de olika aspekterna var att beakta, vilket vi senare ändrade. Vi 

tänkte att svaren skulle bli alltför enformiga då många, om inte alla, aspekterna var viktiga. 

Genom att istället ställa frågorna i form av ”hur orolig är du över att följande inträffar?” så 

kände vi att svaren blev mer tillförlitliga. Frågorna behandlade olika hot under diverse 

hinderkategori. Således samlade vi in underlag för att kunna skapa en uppfattning om vilka 

hinder som i praktiken ligger i vägen, samt hur mycket kunskap informanter i kommuner utan 

VoIP har angående fenomenet. 

 

Vi valde att sammanställa enkätsvaren i tabeller för enkel överblick. I tabellerna beräknade vi 

procenttal för att korrigera för ojämnheterna då vi fick olika många svar från de två 

variablerna som var kommuner med VoIP och kommuner utan VoIP. På så vis blir 

jämförbarheten större. De olika tabellernas data visar korrelationen mellan kommuner med 

och utan VoIP och oroligheten för de olika kategorierna.  

3.2.2 Intervju 

Vi valde att utforma våra intervjufrågor utifrån det sammanställda resultatet från 

enkätundersökningen, vilket underlättade för oss då vi skulle ta fram lämpliga intervjufrågor. 

Vidare valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer där frågorna anpassa sig efter 

kommuner med VoIP och kommuner utan VoIP och därefter samanställde intervjuguider 

(3.2.3) med olika teman som täcktes av under intervjuerna. Vi var bra insatta i ämnet och 

intervjuerna som gjordes flöt på väldigt bra. Vi följde intervjuguiden men la också till 

extrafrågor under intervjuns gång eftersom vi tyckte detta var relevant till vår undersökning.  

 

Vi valde att anteckna intervjuerna samt att som komplement spela in intervjuerna för 

sammanställning vid senare tillfälle. Vi märkte efter genomgång av våra anteckningar att 

människans hjärna lätt glömmer. Det var utmärkt att vi med hjälp av inspelningarna kunde gå 

tillbaka och lyssna på vad som sades. 

 

Vi valde att genomföra fyra intervjuer eftersom vi tyckte att det inte skulle räcka med att 

intervjua en kommun av varje typ. Två av dem var med personal från kommuner utan VoIP 

och två var med personal från kommuner som redan infört VoIP. På så sätt fick vi svar och 

tankar från båda våra variabler vilket var grundläggande för en mer rättvis diskussion och vi 

fick även en rättvis uppfattning angående svaren tack vare att vi hade flera informanter som 

intervjuades. Intervjuerna valdes utifrån geografisk placering så att vi fysiskt kunde träffa 

informanterna. 

 

Vid sammanställningen av intervjusvaren så valde vi att, för att kombinera överblick och 

systematik, använda oss av direkta citat från intervjuundersökningen. Citaten användes som 
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underlag för diskussion. Just därför var det extra viktigt för oss att ha intervjuerna inspelade 

för att på så vis komma ihåg de olika citaten korrekt. (Jacobsen, 2002) 

3.2.3 Intervjuguide 

Vi utformade en intervjuguide där frågorna baserades på vår enkätundersökning. Detta 

underlättade intervjun för oss själva genom att vi kunde hålla oss fast vid olika teman som 

berörde våra frågeställningar. 

 

Under den första intervjun kände vi att frågor saknades och därför tittades intervjuguiden 

igenom till nästa intervju. Trost (2010) klarlägger att det är en bra idé ifall intervjuguiden ses 

över för eventuella ändringar och förbättringar efter de första intervjuerna. 

3.2.4 Informantguide 

Vi valde att utforma en informantguide för att underlätta intervjun för informanten genom att 

ge exempel på frågor som kunde dyka upp under intervjuns gång. Vår informantguide 

innehöll även vårt syfte med uppsatsen samt olika begrepp som baserades på vår 

enkätundersökning.  

3.2.5 Sveriges kommuner – Population & Urval 

Istället för att välja ut ett visst antal kommuner, som exempelvis de tjugo största, valde vi att 

ta med alla 290 i vår enkätundersökning med tanke på att de befinner sig i olika miljöer, 

händelser och processer. Dock fick vi bara svar från 91 kommuner. Därefter tog vi kontakt 

med flera kommuner placerade geografiskt nära oss, varav fyra kommuner ställde upp på att 

bli intervjuade. 

3.3 Undersökningens kvalitet 

För att få en hög grad av reliabilitet vid enkätundersökningen valde vi att med korta, enkla 

meningar förklara ord och begrepp som kunde tänkas missuppfattas. Vidare utformades 

enkäten på ett sådant sätt, med till exempel likertskalor, att informanten enkelt kunde besvara 

frågorna. Detta leder till högre precision. Vid enkätundersökningens start var vi väl medvetna 

om att alla svar inte skulle komma in samma dag. Enkäten var tillgänglig i cirka två veckor på 

grund av att det inte spelade någon roll när informanten besvarade enkäten, svaren skulle ändå 

bli detsamma vilket innebär att konstans förekom. (Trost, 2007). 

 

Trost (2007) menar att begreppen reliabilitet och validitet inte hör hemma i kvalitativa studier 

då uttrycket trovärdighet istället bör användas. Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av 

en röstinspelare för att senare analysera dessa och på så vis undvika missförstånd. Andra 

läsare kan nu få en bild av att de data vi samlat in både är seriös och relevant för den aktuella 

problemställningen. Vi analyserade de inspelade filerna och säkerställde att inte något fallit 
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bort och blivit otydligt. Idén med reliabilitet bygger på att kvantitativa studier genomförs 

(Trost, 2010). Vår kvalitativa undersökning är förankrad i kvantitativa studier förankrad i 

tillgänglig litteratur. 

3.4 Etik 

Vid enkätundersökningen var vi noga att påpeka för respondenterna att resultatet skulle 

komma att sammanställas anonymt, men att kommuner som besvarade enkäten skulle tackas i 

rapporten. Det skulle inte vara av någon relevans att redovisa vad enskilda kommuner som 

medverkat gett för svar. Vid utskick av enkäten utformades och skickades även ett missivbrev 

(bilaga 2.1) med så att informanten fick en klar bild om vilka vi är och vad syftet med studien 

var. (Trost, 2010) 

 

Det var viktigt för oss att få informanterna att känna sig trygga samt öppna under intervjuns 

gång för att på så vis få fram den information vi strävade efter. Vid intervjuerna tillfrågades 

informanterna om det var okej att ljudinspelare användes, för att spela in intervjuerna. Vidare 

frågade vi även om det var okej att presentera information om dem i rapporten. Detta för att 

understryka rätten till informanternas integritet (Trost, 2010). Vi kommer även att vid 

uppsatsens slut ta kontakt med de informanter som är intresserade av uppsatsen och låta de ta 

del av denne. 
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4 Empiriska studier 

I följande avsnitt kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras i form av 

sammanställda tabeller. Sammanfattningsvis kompletteras tabellerna med empiri från våra 

intervjuer.  

4.1 Enkätundersökning  

Enkäten vi använde i vår undersökning skickades ut till Sveriges alla 290 kommuner. 

Svarsfrekvensen var väldigt positivt överraskande då det visade sig att hela 91 kommuner 

tagit sig tid till att besvara enkäten, varav 81 av dessa slutligen var användbara. Bortfallet 

berodde på att enbart några få av frågorna på enkäten besvarats av dessa kommuner, det vill 

säga svaren var ofullständiga. Enkätsvaren är i sin tur uppdelade i två variabler. De kommuner 

som har infört VoIP är representerade i en variabel och de som inte har infört det tillhör den 

andra variabeln. På så sätt kan vi se hur det skiljer sig mellan de som i praktiken använder sig 

av VoIP gentemot de som endast har en teoretisk uppfattning, det vill säga om teoretiska 

hinder även är hinder i praktiken. Frågan vi ställde i enkäten löd: Hur orolig är du att följande 

inträffar efter en övergång till VoIP? Svaren angavs i en skala av likerttyp som sträckte sig 

från 1 till 5 som i sin tur stod för inte orolig till väldigt orolig. Likertskalan användes för att på 

ett enkelt sätt kunna sammanställa svaren samt för att informanten skulle kunna svara ärligt 

med så liten ansträngning som möjligt så att vi skulle få in så många svar som möjligt. Vi är 

väldigt positiva till att vi lyckades komma i kontakt med så pass många kommuner och att vi 

fick så många svar. 

 

Resultaten är presenterade i tabellform för enkel överblick. 

4.1.1 Säkerhet 

Tabell 4.1 Denial of Service (DoS)-attack. En attack som förhindrar normal användning av 
systemet. 

Skala 
Kommuner med 
VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 45,3% 21,4% 37,0% 

2 35,8% 35,7% 35,8% 

3 15,1% 35,7% 22,2% 

4 3,8% 3,6% 3,7% 

5 0,0% 3,6% 1,2% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53  28 81 

 

Oroligheten för en DoS-attack (sektion 2.2.1) är betydligt högre hos kommuner utan VoIP 

(tabell 4.1). 18,9 % av kommuner med VoIP har svarat en trea eller högre. Detta att jämföra 
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med 42,9 % av kommuner utan VoIP. 

Tabell 4.2 Call hijacking/spoofing. Obehörig dirigerar om samtalet och tar över det. 

Skala 
Kommuner med 
VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 41,5% 17,9% 33,3% 

2 39,6% 46,4% 42,0% 

3 13,2% 28,6% 18,5% 

4 5,7% 3,6% 4,9% 

5 0,0% 3,6% 1,2% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53  28 81 

 

Angående samtalskapning och identitetsförfalskning (sektion 2.2.1) var skillnaden gällande 

oroligheten inte lika hög. 18,9 % av kommuner som använder VoIP har svarat en trea eller 

högre, att jämföra 35,8 % hos de kommuner som inte använder VoIP (tabell 4.2). 

 

 

Tabell 4.3 Call tracking. Obehöriga får tillgång till information om samtalet. 

Skala 
Kommuner med 
VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 39,6% 17,9% 32,1% 

2 45,3% 35,7% 42,0% 

3 11,3% 35,7% 19,8% 

4 3,8% 7,1% 4,9% 

5 0,0% 3,6% 1,2% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53  28 81 

 

Gällande samtalsspårning (sektion 2.2.1) är resultaten på de som svarat en trea, fyra eller 

femma 15,1 % respektive 46,4 % (tabell 4.3). 

 

Tabell 4.4 Eavesdropping. Obehöriga avlyssnar samtal. 

Skala 
Kommuner med 
VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 45,3% 17,9% 35,8% 

2 39,6% 32,1% 37,0% 

3 13,2% 39,3% 22,2% 

4 1,9% 7,1% 3,7% 

5 0,0% 3,6% 1,2% 

Total 100% 100% 100% 

Bastal  53  28 81 

 

Avlyssning (sektion 2.2.1) var den fråga under säkerhetskategorin där störst skillnad 

påträffades beträffande kommunernas orolighet. 50 % av kommunerna utan VoIP 
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representerar plats tre till fem i skalan, att jämföras med 15,1 % hos de kommunerna med 

VoIP (tabell 4.4). 

4.1.2 Tillgänglighet 

Tabell 4.5 Driftstörningar i Internetuppkoppling 

Skala 
Kommuner 
med VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 35,8% 7,1% 25,9% 

2 32,1% 17,9% 27,2% 

3 18,9% 32,1% 23,5% 

4 11,3% 32,1% 18,5% 

5 1,9% 10,7% 4,9% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53  28 81 

 

Tabell 4.5 visar resultatet angående driftstörningar i Internetuppkopplingen. Endast 7,1 % av 

de kommuner utan VoIP har svarat en etta, det vill säga inte orolig, i jämförelse med 35,8% 

bland de kommuner som har VoIP. Siffrorna byter plats vid skala tre till fem dock. Det betyder 

att de kommunerna utan VoIP är mer oroliga än de med VoIP. 

 

Tabell 4.6 Strul i internt LAN 

Skala 
Kommuner 
med VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 18,9% 3,6% 13,6% 

2 39,6% 28,6% 35,8% 

3 30,2% 28,6% 29,6% 

4 7,5% 21,4% 12,3% 

5 3,8% 17,9% 8,6% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53  28 81 

 

Tabellen ovan (tabell 4.6) visar att det även förekommer en viss orolighet bland kommuner 

med VoIP. Sett till procentenheter på skala tre till fem så är oroligheten dock fortfarande högre 

hos de kommunerna utan VoIP. 
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Tabell 4.7 Strömavbrott 

Skala 
Kommuner 
med VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 13,2% 10,7% 12,3% 

2 32,1% 25,0% 29,6% 

3 37,7% 25,0% 33,3% 

4 13,2% 25,0% 17,3% 

5 3,8% 14,3% 7,4% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53  28 81 

 

I enkätundersökningen gällande tillgänglighet fann vi störst orolighet vid kategorin ström-

avbrott (tabell 4.7).   

4.1.3 Kvalitet 

Tabell 4.8 Paketförlust. Datapaket försvinner under transportsträckan. Kan leda till att samtalet 
avslutas, fördröjning eller störande ljud 

Skala 
Kommuner med 
VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 43,4% 10,7% 32,1% 

2 30,2% 46,4% 35,8% 

3 17,0% 28,6% 21,0% 

4 7,5% 10,7% 8,6% 

5 1,9% 3,6% 2,5% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53 28 81 

 

Frågan angående paketförlust (sektion 2.2.3) i kategorin säkerhet visar att oroligheten inte 

skiljer sig så markant mellan kommuner med VoIP och kommuner utan VoIP (tabell 4.8). 

 

Tabell 4.9 Latency (fördröjning) 

Skala 
Kommuner med 
VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 47,2% 14,3% 35,8% 

2 30,2% 39,3% 33,3% 

3 13,2% 39,3% 22,2% 

4 7,5% 7,1% 7,4% 

5 1,9% 0,0% 1,2% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal 53 28 81 

 

På frågan om latency (sektion 2.2.3) är skillnaden störst vid tre på skalan, men procenten är 

låga vid fyra och fem (tabell 4.9). 
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4.1.4 Kostnad 

Tabell 4.10 Hög kostnad för implementering. 

Skala 
Kommuner 
med VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 35,8% 14,3% 28,4% 

2 30,2% 7,1% 22,2% 

3 24,5% 35,7% 28,4% 

4 5,7% 21,4% 11,1% 

5 3,8% 21,4% 9,9% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53 28  81 

 

Tabell 4.10 visar att kommuner utan VoIP generellt är mer oroliga gällande implementeringen 

av VoIP. 

 

Tabell 4.11 Hög kostnad för underhåll. 

Skala 
Kommuner 
med VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 47,2% 21,4% 38,3% 

2 35,8% 14,3% 28,4% 

3 15,1% 39,3% 23,5% 

4 1,9% 25,0% 9,9% 

5 0,0% 0,0% 0,0% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53 28 81 

 

Tabellen för hög underhållskostnad (tabell 4.11) visar, sett till procentenheter, den största 

skillnaden i undersökningen gällande oroligheten mellan de olika variablerna. 

 

Tabell 4.12 Hög samtalskostnad. 

Skala 
Kommuner 
med VoIP 

Kommuner utan 
VoIP 

Alla 
kommuner 

1 66,0% 46,4% 59,3% 

2 28,3% 35,7% 30,9% 

3 3,8% 17,9% 8,6% 

4 1,9% 0,0% 1,2% 

5 0,0% 0,0% 0,0% 

Summa 100% 100% 100% 

Bastal  53 28 81 

 

Förutom något enstaka svar på skalans fjärde grad uttrycks ingen vidare orolighet angående 

frågan om hög samtalskostnad (tabell 4.12). 
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Kommuner utan VoIP uttryckte i enkätundersökningen stor orolighet angående höga 

underhållskostnader (Tabell 4.11). Vi gav kommuner med VoIP möjligheten att fylla i hur 

mycket de, uppskattat per år, sparat in genom sitt införande av VoIP. Av de 53 kommunerna 

som använder den nya tekniken, svarade 25 stycken på frågan. 

 

Tabell 4.13 Insparade pengar (cirka) per år efter övergång till VoIP 

 

Besparade pengar per år 
(SEK) Storlek på kommun (invånare) 

 
2 000 000 Stor 

 
0 Stor 

 
500 000 Stor 

 
250 000 Liten 

 
100 000 Mellan 

 
20 000 Liten 

 
294 000 Mellan 

 
50 000 Liten 

 
1 000 000 Mellan 

 
100 000 Mellan 

 
200 000 Liten 

 
2 500 000 Stor 

 
3 000 000 Mellan 

 
600 000 Mellan 

 
100 000 Liten 

 
200 000 Liten 

 
50 000 Mellan 

 
180 000 Liten 

 
60 000 Mellan 

 
1 300 000 Mellan 

 
50 000 Liten 

 
400 000 Mellan 

 
200 000 Liten 

 
300 000 Mellan 

 
300 000 Mellan 

 

 

Tabell 4.13 sammanställer svaren från de kommuner som svarade på enkätfrågan ”Uppskattat, 

hur mycket pengar anser ni er ha sparat genom att införa VoIP?”. För att inte avslöja 

anonymiteten av de olika kommunerna så väljer vi att behandla de som små (invånare 0-

20000), mellan (invånare 20000-80000) och stora kommuner (invånare 80000-uppåt). 

4.1.5 Kunskap och medvetenhet 

För att få en uppfattning om hur mycket kunskap kommuner utan VoIP besitter samlade vi in 

data på detta.  
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Tabell 4.14 Hur pass mycket vet du om VoIP? 

Skala Kommuner utan VoIP Procent 

1 3 10% 

2 3 10% 

3 13 43,3% 

4 8 26,7% 

5 3 10% 

Summa 30 100% 

 

Kommunerna utan VoIP angav hur mycket de ansåg sig själv känna till om tekniken. 

Resultatet visas i tabell 4.14 där ett anger att de har väldigt låg vetskap och fem anger att de 

vet väldigt mycket om VoIP. 

4.2 Informanter 

4.2.1 Informanter från kommuner med VoIP 

Kävlinge kommun har använt VoIP/IP-telefoni sedan år 2005. Adrian Pardo, som är IP-

telefoni-/VoIP-ansvarig sedan ett år tillbaka i Kävlinge kommun, har en 

data/systemvetenskaplig utbildning som lästes i Trollhättan. Inom kommunen har han tagit 

över titeln som IT-tekniker och håller bland annat på med datasystemen inom kommunen 

samt telefonin. Enligt honom så besitter han inte jättestora kunskaper gällande VoIP, mer än 

det han egentligen behöver för att kunna drifta det. Adrian var aldrig med under 

implementeringsfasen men tycker att allting fungerar utmärkt. Han tycker att VoIP har fått en 

negativ klang. Adrian skulle vilja se att det helt enkelt kallas för telefoni. 

 

Lunds kommun har sedan 2007 VoIP/IP-telefoni inom kommunen. Ulf Mörlund, som är IT-

strateg i Lunds kommun, har hand centrala frågor på förvaltningen och har även varit 

projektledare för telefoniprojektet. Han har en universitetsexamen från 1970-talet som är 

egenkomponerad och motsvarar systemvetarutbildningen idag. Han har arbetat som IT-strateg 

i fyra år och innan dess var han driftchef. Han tycker personligen att det är viktigt att hålla sig 

i rörelse på utvecklarsidan så att den tekniska delen inom kommunen inte står still. 

 

4.2.2 Informanter från kommuner utan VoIP 

Höörs kommun har i nuläget ingen VoIP/IP-telefoni men har planer på att övergå i framtiden. 

Göran Axberg, som har titeln kommunikationschef inom Höörs kommun, är telefoniansvarig 

samt ansvarig för reception och växeln. Tidigare jobbade han med skolskjutsar och färdtjänst, 

men har nu hand om all möjlig kommunikation inom kommunen. Han har arbetat som 

telefonansvarig sedan 2002 och har nästan tjugo års erfarenhet av talkommunikation. I 

grunden har han en utbildning som gymnasieekonom.  
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Landskrona kommun har för tillfället inte IP-telefoni, men ska inom de närmaste månaderna 

implementera det. Mikael Mårtensson som är samordnare för helpdesk och drift-

organisationen har en 120 poängs högskoleutbildning som dataingenjör och är en bland 

många som varit med och planerat införandet av VoIP inom kommunen. Som samordnare för 

helpdesk och driftorganisationen har han arbetat i två år och han anser att sina kunskaper 

gällande VoIP ligger på en trea, på en skala från ett till fem. 

4.3 Intervjuundersökning 

När vi tittar på resultaten från enkätundersökningen visar det sig att kommuner utan VoIP 

generellt är mer oroliga över säkerhetsproblemen än de kommunerna med VoIP. Att till 

exempel avlyssning (tabell 4.4) skulle vara ett stort problem i praktiken är inte Adrian Pardo, 

IT-tekniker inom Kävlinge kommun, lika övertygad om: 

 

Jag tror inte det. Alltså det har ju inte varit så svårt att avlyssna de gamla 

telefonisystemen heller. Då kan man koppla upp sig mot ett teleskåp med en telefon och 

komma åt det där så det är ju nästan lättare innan tycker jag ju, om man väl kan få 

fysisk access till en sådan liten telestation ju, att avlyssna det där, än IP-telefonin. 

(Adrian Pardo, Kävlinge Kommun) 

 

Däremot kan det vara skillnad på säkerheten om kommunen använder VoIP externt och inte 

bara internt inom kommunen. Adrian Pardo fortsätter: 

 

… det slipper vi ju nu eftersom vi har vårt internt. Jag tror även de externa aktörerna 

hade satt lite högre krav då. (Adrian Pardo, Kävlinge Kommun) 

 

Tillgängligheten är enligt våra studier det största problemet som kan uppstå vid VoIP och det 

är just angående denna kategori som kommunerna är mest oroliga. Den absolut största 

oroligheten, enligt undersökningen, finner vi beträffande strömavbrott. Detta var det största 

orosmomentet både hos kommuner med och kommuner utan VoIP. Ulf Mörlund i Lunds 

kommun menar att strömavbrott inte inträffar särskilt ofta men att det ändå händer ibland. Det 

finns vissa fastigheter där det förekommit mer problem än andra och blir datorerna utslagna så 

är telefonerna också nere. Ulf förklarar vidare att det finns möjligheter att strömförsörja 

telefonen över nätet men att det är en väldigt dyr lösning och implementerades bara i enstaka 

fastigheter. 

  

Mycket arbete sker via datorer och även de slutar fungera vid strömavbrott. Göran Axberg 

menar att samhället är uppbyggt på ett sådant sätt att datorerna ändå behövs för att kunna 

uträtta arbete så särskilt rädd för strömavbrott är han inte. Vidare kan det vid strömavbrott 

användas mobiltelefoner som komplement, däremot är funktioner som trygghetslarm lite 

svårare att handskas med.  
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… tittar man på sådana tjänster som trygghetslarm och sådana grejer så fungerar det 

inte med mobiltelefoner ... och nu kommer vi inte ta med dem i IP-telefonin utan de 

kommer ligga på vanliga telefonlinor... (Mikael Mårtensson, Landskrona Kommun) 

 

Även Ulf Mörlund poängterade problemen med inbrottslarm vid tillgängligheten av VoIP. När 

de vid implementeringen stötte på dagisverksamheter som köpt inbrottslarm av lokala 

leverantörer fick de improvisera och byta ut larmen till GSM-baserade larm. 

 

För att säkerställa tillgängligheten använder Kävlinge kommun sig av redundanta noder, med 

redundanta vägar till varje nod. Rasar det på ena stället tar den andra noden över telefonin. 

Detta är även under implementering i Lunds kommun.  

 

Vid ett telefonsamtal är kvaliteten viktig att säkerställa eftersom människan måste kunna 

uppfatta det mesta som sägs för att kunna föra en konversation. Vid störningar kan 

konversationen bli osammanhängande och bidra till missuppfattningar eller så kan det till och 

med gå så långt att konversationen inte kan hållas överhuvudtaget. Enligt undersökningen var 

kvaliteten däremot ingen direkt orolighet hos de kommunerna med VoIP, även om det 

förekommer i enstaka fall. Desto högre orolighet fanns hos kommuner utan VoIP även om 

oroligheten här inte var så väldigt stor. Quality of Service är en vital del för att kunna 

säkerställa kvaliteten av VoIP. 

 

… där klämmer skon, att nätverket klarar inte av Quality of Service. Så paketen landar 

liksom här och där och alla kommer inte fram […] VoIP utan QoS, nää. Då får du inte 

den kvaliteten som du behöver för att kunna upprätta en bra kommunikation. (Göran 

Axberg, Höörs Kommun) 

 

Siffrorna från undersökningen visar att oroligheterna för implementeringskostnaderna (figur 

4.10) är betydligt högre hos kommuner utan VoIP och enligt Ulf Mörlund kan det finnas 

anledning att bekymra sig om kommunen har ett dåligt nätverk. I Lunds kommun var detta 

inget större problem även om de fick göra en mindre investering. 

 

Det är inte bara nätet som kostar dock. Adrian Pardo, Kävlinge kommun poängterar att det 

kostar att byta ut växeln och alla gamla telefoner, för att inte tala om projektkostnaderna för 

projektledare osv. 

 

Vidare kommenterar Adrian också underhållskostnaderna för VoIP, vilket var den del av vår 

undersökning där den procentenhetliga skillnaden mellan de två variablerna var störst. 

 

… har man gjort ett bra förarbete innan och har hela strukturen med LAN och så, bra 

förbindelser och bra uppsatt nät så har vi, vi har ju fungerat klockrent i fem år. (Adrian 

Pardo, Kävlinge Kommun) 
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I Lunds kommun förekommer inte heller några höga underhållskostnader. Där menar Ulf 

Mörlund att underhållskostnaden är en kostnad som minskat, mest på grund av att det gamla 

systemet var krångligt. Att flytta en telefon, till exempel, var ett fysiskt ingrepp som innebar 

att koppla om sladdar, spika nya jack och dra nya kablar. Med VoIP är det bara att ta telefonen 

med sig och koppla in den i ett annat uttag. 

 

I Landskrona kommun, där implementering av VoIP pågår, betonas kostnaden med att flytta 

telefoner. 

 

… för att spara pengar så är det ju flytt av telefoner som vi räknar hem allt på. (Mikael 

Mårtensson, Landskrona Kommun) 

 

Vid frågan om hur mycket det kostar att flytta telefoner per år förklarar Mikael vidare. 

 

… strax under två miljoner kronor […] jag har för mig att det är där siffrorna ligger. 

(Mikael Mårtensson, Landskrona Kommun) 

 

Vidare anser alla våra informanter att de stora orolighetsskillnaderna mellan variablerna i 

enkätundersökningen beror på brist på kunskap. Göran Axberg menar att okunskapen ligger i 

att allmänheten inte förstår hur VoIP fungerar. Vanan att en traditionell telefon alltid fungerar 

ligger kvar hos människor. De förstår att VoIP använder datorutrustning och i likhet med att 

bilindustrin har övertygat oss att en bil måste lämnas in på service var 1500:e mil, har 

datoranvändare blivit övertygade om att datorn måste startas om med jämna mellanrum, när 

den inte fungerar som den ska. Adrian Pardo menar att skillnaderna mellan VoIP-telefoni och 

PTN-telefoni inte behöver vara så stora som allmänheten tror. Han menar att det egentligen 

bara är en annan bärare. Istället för vanliga kopparkablar så används nätverkskablar och 

istället för att det är analogt är det digitalt. Ulf Mörlund påpekade att de inom Lunds kommun 

i början var skeptiska gentemot VoIP, men att det nu har funnits i många år. Han menar 

dessutom finns det många leverantörer och konsulter som hjälper till så det borde inte finnas 

någon brist på kunskap generellt förutom i små organisationer. Mikael Mårtensson tror också 

det beror på okunskap och hänvisar till att det inom säkerhetskategorin finns luckor som inte 

är mycket större än de som finns i den traditionella telefonin. Vidare berättar han att 

hänvisningssystemen i princip är detsamma mellan de två olika teknikerna.  

 

För att utöka kunskapen och medvetenheten gällande VoIP och dess fördelar tycker Ulf 

Mörlund och Mikael Mårtensson att kontakt med andra kommuner som redan infört tekniken 

bör tas. 
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5 Diskussion 

Här nedan kommer det att föras en diskussion angående de olika kategorierna som nämns i 

vår problemformulering samt empirin som samlats in. Vi kommer även att föra en diskussion 

kring tillvägagångssättet. 

5.1 Hinder 

Här diskuteras de olika hinder som lyfts fram i undersökningen. Är dessa verkligen hinder i 

praktiken? 

5.1.1 Säkerhet 

Att IP-telefoni skulle vara osäkert är en av de vanligaste missuppfattningarna (sektion 2.1.1). 

Likaså visar tabellerna 4.1 till och med 4.4 att det finns en betydligt större orolighet bland de 

kommuner som saknar praktisk uppfattning av VoIP och säkerhet jämfört med de kommuner 

som använder det i praktiken. Vi menar att resultaten mellan de två variablerna i 

enkätundersökningen skiljer sig så pass mycket på grund av okunskap. Detta stärks av 

intervjuerna där representanter från de båda olika variablerna kom till slutsatsen att brist på 

kunskap inom området ligger bakom den höga oroligheten (delkap 4.3). Detta illustreras även 

i följande citat från en av intervjuerna: 

 

Okunskap […] Ja det måste vara det. […] Hur kommer IP-telefonin fungera? Det är 

den okunskapen som det sitter i. En vanlig trådtelefon fungerar ju alltid. (Göran 

Axberg, Höörs Kommun) 

 

Vidare visar detta att säkerhet inte är ett så stort hinder som de flesta utan praktisk kunskap 

tror. Däremot kan säkerheten, när VoIP används externt över Internet, vara viktigare att beakta 

även om leverantören då hjälper till att säkerställa säkerheten.  

 

Empirin gällande säkerhetsproblemen är något svag och bara för att de personer vi intervjuat i 

undersökningen inte tyckt att säkerheten är något direkt problem (sektion 4.1.1) betyder det 

inte att säkerheten är något som inte behöver beaktas vid implementeringen av VoIP. Däremot 

tycks folk glömma bort att säkerheten inom traditionell telefoni också är bristfällig (delkap 

4.3). Att säkerheten skulle bli sämre med VoIP stämmer i allmänhet, eftersom paketen skickas 

fritt över nätverket. Det är däremot lättare att säkerställa säkerheten och se till att obehöriga 

inte kommer åt information. Kryptering är något som inkluderas i hårdvaran och utrustningen 

vid implementeringen av VoIP (sektion 2.2.6). Användningen av krypteringsalgoritmer 

förhindrar attacker mot känsliga sessioner, vilket belyses av bland annat Dunte & Ruland 

(2007) (sektion 2.2.1).  Detta betyder i sin tur att om så pass stor rädsla för VoIP och dess 

säkerhet förekommer kan till exempel protokollet ZRTP (sektion 2.2.1) användas för att 
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kryptera och ge dig en extra säker VoIP-trafik.  

 

Är du medveten om vilken utrustning som används kan du ha bättre säkerhet när du använder 

VoIP än när du använder traditionell telefoni. Används inte kryptering av samtalen, är det 

fortfarande inte stor skillnad på säkerhetsrisken jämfört med PTN-telefoni. Vi skulle därför 

vilja avfärda säkerhet som ett avgörande hinder gällande införandet av VoIP inom kommuner. 

Visst kan säkerheten vara viktig men frågan är om det är nödvändigt att kryptera samtal inom 

kommuner och myndigheter där det mesta ändå är offentliga handlingar? 

5.1.2 Tillgänglighet 

När det kommer till tillgänglighet inom VoIP är den största bristen den eldrivna utrustningen. 

Eftersom det inom VoIP, till skillnad från PTN inte matas el i ledningarna förlorar du 

möjligheten till kommunikation om strömmen till komponenterna bryts (sektion 2.2.2). Även 

om vi inlett nyare tider med stabilare elnät så är strömavbrott ett fenomen vi inte kommer 

undan. Om det inträffar ett strömavbrott i större skala har telestationen antagligen en 

backupgenerator som förser stationen med ström i cirka 24 timmar. Det betyder att med PTN 

kan du ringa oberört inom den tidsramen. Med VoIP har du inte den möjligheten, om 

kommunen i fråga inte själv har en backupgenerator. Däremot, med nya tider kommer nya 

möjligheter och tekniker. Mobiltelefoner kan användas då annan telefoni är utslagen. Detta 

dock förutsatt mobilstationens backupgenerator inte ännu slocknat. Det finns en stor vana vid 

att traditionell telefoni alltid fungerar, oavsett vad som händer. Människans negativa syn på 

förändring kan få tillgängligheten vid VoIP att se ut som ett större problem än vad det kanske 

egentligen är. 

 

Vid en övergång till VoIP är kommunerna oroliga för att ett strömavbrott ska inträffa. Detta 

med all rätt då telefonin med VoIP vid strömavbrott slutar att fungera. Frågan är om, med 

mobiltelefoner som komplement, besparingsmöjligheterna (figur 4.13) väger tyngre än de 

eventuella problem som kan uppstå vid strömavbrott? Samhället är uppbyggt på så sätt att vi 

ändå behöver datorer igång för att kunna utföra vårt arbete. Utan el blir du delvis förlamad i 

ditt arbete. 

 

Utbyggnader och dåligt dragna ledningar är faktorer som påverkar avbrott i elen. Om 

tillräckligt med kapital finns kan telefonen strömförsörjas över nätet. Detta kan användas vid 

de hårt strömavbrottsdrabbade områdena i kommunen, även om tekniken är dyr (delkap 4.3). 

 

En lösning för att minska risken för driftstopp, det vill säga öka tillgängligheten är att använda 

sig av redundanta noder. Om till exempel strömmen, eller dylikt, försvinner på den ena noden, 

tar den andra över så att tjänsten kan fortsätta användas utan driftstopp. Telefonin är en så 

pass viktig funktion att tillgängligheten måste säkerställas och för att kunna göra det är det 

nästan ett måste med redundanta noder (sektion 2.2.2).  

 

Tillgängligheten är en av de största bristerna gällande VoIP. Strömavbrott är en faktor som 

inte går att undgå bland kommunerna i dagens samhälle. Tillgängligheten är således ett hinder 
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vid införandet av VoIP, men det finns alternativa lösningar att komplettera med. Vid 

inbrottslarm kan VoIP kompletteras med en traditionell telefonledning, alternativt GSM-

baserade lösningar. Vidare kan det vid strömavbrott användas mobiltelefoner alternativt den 

teknik som möjliggör strömförsörjning via nätverket.  

5.1.3 Kvalitet 

Bra kvalitet vid röstsamtal i realtid är ett måste. Det finns olika problem som kan stötas på 

gällande kvalitet inom VoIP. Störande ljud, eko, fördröjningar och ord som inte kommer fram 

är en del av de problemen som kan uppstå då kvaliteten inte kan säkerställas. 

 

För att kunna driva VoIP med hög kvalitet krävs det att nätverket är tillräckligt uppgraderat för 

att klara av kapaciteten. Vidare behöver nätverket även kunna tillämpa Quality of Service, en 

tjänst som prioriterar vald trafik över nätverket (sektion 2.3.1).  

 

För att säkerställa kvaliteten och att tillräcklig kapacitet förekommer i ett nätverk kan ett 

program som simulerar ett angivet antal samtal över telefonlinjen användas. 

 

… vi körde dubbelt så många samtal som man kan ha och vi fick aldrig några som helst 

problem… ja, någon gång har det varit ett litet eko, men det är försumbart. (Ulf 

Mörlund, Lunds Kommun) 

 

Klarar nätverket inte Quality of Service bör det byggas ut först innan implementering av VoIP 

sker inom kommunen. Görs detta kommer kvaliteten på köpet och du erhåller högre kvalitet 

på samtalen än vid traditionell PTN-telefoni (sektion 2.2.6). På så vis är kvalitet endast ett 

hinder då den tekniska infrastrukturen är dålig.  

5.1.4 Teknisk utrustning och infrastruktur 

Inom kommuner så är det mycket som ska göras för att införa VoIP helt och hållet. Växlar ska 

bytas ut, telefonjack ska bort, nya telefoner ska införas och då är det väldigt viktigt att 

kunskap för hur det ska gå tillväga för att utföras finns. Det krävs att en ordentlig planering 

görs innan implementering av VoIP sker (delkap 4.3).  

 

Förutom nya växlar och telefoner behövs, som tidigare beskrivet, ett ordentligt nätverk. För 

privatpersoner räcker det med en uppkoppling på 90Kb/s i båda riktningar (sektion 2.2.3), 

medan det i en kommun givetvis krävs mer än så. Adrian Pardo i Kävlinge kommun påpekar 

att deras VoIP fungerat felfritt på ett 100Mb/s-nätverk men att de närmar sig kapacitetsgränsen 

och att det därför finns planer på att uppgradera till 1000Mb-nätverk (1Gb). 

 

Inom de kommuner vi intervjuat har det inte existerat någon ordentlig koll på den tekniska 

utrustning som redan finns, vilket skapat problem och som i sin tur har bidragit till förhöjda 

kostnader. För att en övergång ska fungera så smärtfritt som möjligt krävs en ordentlig 

inventering av den utrustning som i nuläget finns. Givetvis är teknisk utrustning och 
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infrastruktur ett verkligt hinder. Däremot krävs det, som vid införandet av all annan ny teknik, 

en investering för att sedan kunna göra besparingar i längden. 

5.1.5 Kostnad 

Det är naturligtvis inte gratis att införa VoIP utan det är en satsning som kan göras för att 

sedan under en längre tid kanske göra besparingar.  

 

I vår undersökning hade 25 kommuner besvarat frågan angående pengar som sparats in i 

samband med övergången till VoIP. Det som då oftast var anledningen till insparningarna var 

underhållskostnaderna. Undersökningen visar att dessa sjunkit och att många kommuner har 

sparat in tiotusentals, till och med hundratusentals kronor per år. I vissa fall överstiger siffran 

en miljon och till och med två och vidare tre miljoner kronor per år. Den totala besparingen på 

de 25 kommunerna uppgår till 13 754 000 (sektion 4.1.4) per år. Skulle det slås ut på Sveriges 

alla 290 kommuner skulle det kunna göras en besparing på cirka 160 miljoner kronor, och 

detta för varje år som går. Givetvis skiljer sig besparingsmöjligheterna mellan stora och små 

kommuner men i slutändan finns det ändå pengar att spara. Vi tycker definitivt detta är en 

intressant siffra för kommunerna att beakta.  

 

En dålig infrastruktur inom kommunen kan det leda till högre implementeringskostnader 

vilket i sin tur leder till att ROI (Return on Investment) (bilaga 1) kan ta längre tid att nå. I en 

kommun som Landskrona, som betalar runt 2 miljoner kronor per år enbart i avgifter för att 

flytta telefoner, kan det vara en bra idé att införa VoIP där kostnaden för en flytt av en telefon 

är lika med noll. Med en VoIP-lösning slipper du dessutom den höga kostnaden för att hyra 

ledningar från operatörer. Det som kostar i implementeringen är i princip att byta ut växlar, 

säkerställa nätverket (vilket kan betyda att det kan komma att behövas nya fiberlinor) samt att 

införskaffa IP-telefoner. Enkätundersökningen visar dock även att kommuner utan VoIP varit 

mer oroliga för höga implementeringskostnader än kommuner med VoIP. Detta kan i sin tur 

bero på att det kan förekomma en sämre infrastruktur inom de kommunerna som behöver 

förnyas och uppgraderas innan en implementering kan påbörjas.  

 

Är nätverk av sämre klass kan det vara hög tid att uppgradera det även om det inte finns 

planer att införa VoIP. Tekniken går framåt och allt mer saker och tjänster digitaliseras vilket 

medför ett kontinuerligt ökande krav på nätverket. 

 

Kostnaden är i princip alltid ett hinder. Finns det tillräcklig kapital för att genomföra en 

övergång till VoIP rekommenderas detta starkt då implementeringskostnaderna sparas in i 

längden, tillsammans med ytterligare besparingar som på till exempel underhållskostnader. 

För att få ned kostnaderna hos mindre kommuner kan det vara en bra idé att samarbeta med en 

närliggande kommun för att på så sätt dela på kostnaderna, då mindre kommuner inte får in 

lika mycket pengar som de stora. Det är då ännu bättre, för en kommun utan VoIP, att gå in i 

samarbete med en kommun som redan implementerat det. På så sätt kan ledarna ta del av 

kunskap och erfarenhet inom området. 
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5.2 Kunskap och medvetenhet 

Att ha kunskap och medvetenhet om VoIP samt fördelarna och nackdelarna är ett måste innan 

beslut för implementering och övergång tas. Enkätundersökningen vi gjort visar att 

representanter för kommuner utan VoIP anser sig själva ha generellt höga kunskaper angående 

VoIP (tabell 4.14). Räcker inte de här kunskaperna till i praktiken eller är det de 

infrastrukturella förutsättningarna som bidrar till att kommunerna inte övergår till VoIP? 

Oroligheterna angående de olika kategorierna (Tabell 4.1 till 4.12) anser vi till stor del bero på 

brist på kunskap. Detta fick vi medhåll i då all personal som intervjuats i undersökningen 

självsäkert svarade att det var just den faktorn som spelade in (delkap 4.3). Däremot kan det 

vara så att de på grund av sin kommuns tekniska förutsättningar, med all rätt, bekymrar sig. 

Kommuner med VoIP har förutsättningarna, de har stabilt nätverk som klarar QoS till exempel 

(sektion 2.2.4). På grund av detta har de inte lika stor anledning till att oroa sig. Det kan 

däremot också bero på att personer har en liten självgod bild av sig själv.  

 

Vid implementeringen är det ett måste att vara medveten samt ha kunskap om olika hinder 

som kan uppstå på vägen. Många saknar detta när det exempelvis gäller säkerheten. De vet 

inte att dagens teknologi kan göra VoIP säkrare än den traditionella telefonin eftersom det är 

lättare att kryptera (sektion 2.2.6).  

 

Kvaliteten är en annan del av VoIP som många saknar kunskap om. Genom att ha vetskap om 

hur kvaliteten på bästa möjliga sätt kan försäkras att fungera utan problem så kan dessutom 

kvalitén bli bättre än vad det är vid PTN-samtal (sektion 2.2.6). 

 

Tillgängligheten är ett stor hinder när det gäller VoIP och är viktigt att tänka på. VoIP är inte 

lika tillgängligt som PTN-telefoni, vid till exempel strömavbrott. Däremot finns det lösningar, 

dock dyra, som skickar el via nätverkskablar (delkap 4.3). Detta kan åtminstone användas till 

enstaka fastigheter, eller fler beroende på hur stor budget som finns. Utöver lösningen med el 

via nätverket kan även mobiltelefonin, som fortfarande fungerar under strömavbrott, 

användas. Inom kommuner används trygghetslarm och för att dessa inte ska slås ut under 

strömavbrott kan det vara bra att komplettera VoIP med en del traditionella telefonlinjer till 

dessa platser. Vidare kan inbrottslarm ersättas med GSM-baserade larmsystem som ett 

ytterligare komplement.  

 

För att kunna öka medvetenheten och kunskapen angående VoIP inom kommuner, innan 

beslut angående implementering av VoIP, kan det givetvis vara nyttigt att ta kontakt med 

andra kommuner som framgångsrikt implementerat VoIP och ta del av deras kunskap (delkap 

4.3). Ulf Mörlund i Lunds kommun poängterar även det i detta citat: 

 

Vi hade kontakt med en kommun som var före oss. Umeå var jag själv uppe och hälsade 

på och berättade lite om vad vi hade haft för problem för att inte gå i alla fällor… (Ulf 

Mörlund, Lunds Kommun) 
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När det gäller den tekniska delen ansåg informanterna vid de kommunerna med VoIP sig inte 

besitta så stora kunskaper gällande VoIP, mer än vad de behövde för att kunna underhålla 

systemet. Vid implementeringen finns det hjälp att erhålla av tekniker från konsultfirmor eller 

liknande och kanske krävs det då inte så stor kunskap av tekniken i sig för att framgångsrikt 

kunna övergå till VoIP inom sin kommun? 

5.3 Sammanställning av diskussion 

Av de olika hinder vi lyft fram i denna uppsats kan vi se att gällande VoIP är säkerhet samt 

kvalitet inte något hinder inom kommuner utan pekar istället vidare på den tekniska 

utrustningen och infrastrukturen som måste säkerställas. Det sistnämna är således ett hinder i 

praktiken. Den tekniska utrustningen och infrastrukturen kopplas även samman med kostnad. 

VoIP är en teknik som kostar att införa men som även leder till besparingar i det långa loppet 

då vi har visat att underhållskostnaden sänks i de allra flesta fall. Vidare är tillgängligheten ett 

av de stora problemen med VoIP idag. Däremot finns det kompletterande lösningar som 

tillåter att en huvudsaklig, fungerande VoIP-implementering kan genomföras. VoIP är en 

teknik som har funnits längre än vad de flesta tror. I början var tekniken inte särskilt bra och 

vi anser att människor fortfarande står kvar och trampar vid det, samtidigt som tekniken gått 

framåt. Ny teknologi måste accepteras. Människor måste öppna ögonen och inte lita blint på 

gammal, negativ kritik gentemot VoIP. Tabellerna som redovisas i delkapitel 4.1 visar att 

kommuner utan VoIP generellt är mer oroliga för delar av VoIP som de inte borde vara oroliga 

över. Detta beror på okunskap.  

  



Traditionell telefoni, ett komplement till VoIP? 

Janstad, Spahiu 

 

31 

 

6 Slutsats 

Våra forskningsfrågor lyder vilken kunskap och medvetenhet krävs för att ledare ska kunna ta 

ställning till en eventuell övergång till VoIP? samt vilka hinder ligger i vägen för en total 

övergång till VoIP?  Här kommer vi att redovisa våra slutsatser och återknyta det till vårt 

insamlade empiriska material.  

 

För att kunna använda VoIP krävs det först och främst vissa förutsättningar samt även rätt 

kunskap och medvetenhet om olika potentiella hinder. Vi kommer gå igenom våra slutsatser 

inom varje del och samtidigt ge förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

I förarbetet till undersökningen såg vi att det fanns fem olika hinder som lyfts fram som de 

främsta att ligga i vägen för att kunna ta steget till en VoIP-övergång. Även kunskap och 

medvetenhet framkom som ett sjätte hinder. Efter att ha genomfört en enkätundersökning 

samt intervjuer visade det sig att oroligheten för dessa hinder inte är lika stora inom de 

kommuner som använder VoIP. Vår enkätundersökning, tillsammans med intervjuerna ledde 

till att vi kunde komma fram till svar på våra frågeställningar. Vår undersökning utfördes med 

hjälp av en tvåstegsraket (delkap 3.1) vilket visade sig vara ett bra tillvägagångssätt i detta 

fall. Vi känner att vi fick många och bra svar på frågorna och kan rekommendera denna typ av 

tillvägagångssätt till andra. 

 

Det absolut viktigaste för att kunna upprätta kommunikation via datapaket är ett stabilt 

nätverk. Då nätverket hanterar all datatrafik, det vill säga inte bara den som består av VoIP-

samtal, är det viktigt att nätverket är tillräckligt snabbt så att kapaciteten räcker till eftersom 

telefoni används flitigt inom kommunerna. Dessutom behöver nätverket klara av Quality of 

Service, en tjänst som har förmågan att prioritera viss trafik framför annan (sektion 2.3.1). 

Skulle nätet överbelastas får då telefontrafiken gå före till exempel nedladdningar och annan 

trafik för att kunna hålla så hög samtalskvalitet som möjligt. 

 

Eftersom telefontrafik förekommer så ofta och i så stor utsträckning är det viktigt att hålla hög 

tillgänglighet. För att VoIP ska fungera på ett satisfierbart plan, med hög tillgänglighet, bör 

redundanta noder implementeras så att tjänsten kan upprätthållas vid eventuella 

driftstörningar på en nod.  

 

Trygghetslarm som använder de traditionella telefonlinjerna har höga krav på tillgänglighet 

vilket kan vara bra att ha i åtanke och då låta ett par PTN-linor finnas tillgängliga som ett 

komplement till VoIP, alternativt att PTN-lösningen byts ut till en GSM-lösning.  

 

Vid planering av övergång är det även viktigt att det genomförs en djupgående inventering 

över all befintlig utrustning för att inte lägga ner extra kapital och arbetskraft i onödan. 

 

Har du rätt infrastrukturella och tekniska förutsättningar samt rätt kunskap och medvetenhet 
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är det eventuellt dags att börja planera en övergång. Implementeringen är inte den svåra biten 

utan planeringen är A och O och måste vara ordentligt genomförd för att en framgångsrik 

övergång ska kunna ske. Enligt undersökningen tar en normal övergång cirka två år där större 

delen av tiden består av planering och då gäller det att besitta rätt kunskap. 

 

Den kunskap som då krävs för en övergång till VoIP är att i första hand ha koll på det 

befintliga systemet för att inte stöta på problem vid implementeringen. Vidare krävs det att 

kunskapen angående de hinder vi lyft fram utvecklas eftersom till exempel säkerhet och 

kvalitet inte är några hinder i praktiken utan pekar istället på utrustning och infrastruktur. Det 

krävs också att tillgängligheten beaktas när det gäller VoIP och diverse larmsystem. VoIP-

trafiken går via nätverket och avbryts vid strömavbrott om ingen av våra tidigare nämnda 

lösningar appliceras. Det krävs medvetenhet angående kostnaderna för implementeringen. Det 

kommer att kosta, men det kommer även att möjliggöra framtida besparingar. Generellt är 

människan skeptisk mot all ny teknik så vidare denne saknar kunskap angående den. Därför 

kan det vara bra att läsa in sig på ämnet om hur VoIP fungerar och vad det innebär. När en 

implementering genomförts är det viktigt att inte tro att allting är färdigt och att det kommer 

att sköta sig själv. Precis som med all annan teknik gäller det att hänga med i tiden, blicka 

framåt och att fortsätta uppgradera. 

 

Vi rekommenderar att kommuner ser över sin nuvarande infrastruktur och uppgraderar denne 

då IT är en bransch som forsar fram som en tsunami. Vid uppgradering av den 

infrastrukturella biten bör möjligheterna för en implementering av VoIP ses över, då detta 

förenklar administration och gynnar kommunen i längden, främst ekonomiskt. Det är en 

satsning som är nödvändig. Kommuner utan VoIP, och även eventuellt andra organisationer, 

kan använda denna undersökning som underlag när det är dags att ta beslutet för en övergång. 

 

VoIP är inte svårt att använda, det är inte svårt att förstå. Det är en lösning som fungerar. 

Därför rekommenderar vi kommuner att ta steget till en övergång. Traditionell telefoni, ett 

komplement till VoIP? Ja, det är en utmärkt lösning för att minska problemen med 

tillgänglighet.  
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Figur 6.1 Överblicksbild av slutsats 

 

Figur 6.1 illustrerar en överblick av vår slutsats.  
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Bilagor  

B.1 Begrepp 

PTN – Publika telefonnätet 

Det internationella telefonsystemet baserat på kopparledningar som skickar analog röstdata. (Webopedia, u.å.) 

Internet Protocol 

Internet Protokoll är en byggsten till Internet. Dess funktioner är att definiera datapaket, som är den 

grundläggande enheten för överföring på Internet samt definiera internets adresseringsschema (Hunt, 2002). 

Kb/s 

Kilobit per sekund är ett mått för hastighet vid dataöverföring. 8 bitar utgör ett byte och bör därför inte förväxlas 

med KB/s som innebär KiloByte per sekund. Genom att dela till exempel 1000 byte på 8, får vi alltså 

överföringshastigheten 125KB/s (Kayne & Foster, 2011). 1000Kb är detsamma som 1Mb och 1000Mb 

(Megabit) är detsamma som 1Gb (Gigabit).  

Spyware 

Spyware är det generiska namnet till program som innehåller funktionalitet för att i hemlighet övervaka dina 

aktiviteter på datorn. Det är spionprogram som kan registrera vad du gör på din dator (BBC - WebWise, 2010). 

 

Bandbredd 

I datorsammanhang är bandbredd ett mått på överföringsmediets maximala överföringshastighet. 

(Nationalencyklopedin, u.å.) 

 

IP-PBX 

En IP-PBX (private branch exchange) är en telefonväxel för IP-telefoni inom ett företag eller organisation. 

Denna kan i sin tur kopplas ut till telefonnätet utanför företaget. Den ger de anställda möjlighet till 

konferenssamtal, vidarekoppling och uppringning till kollegor. (3CX, u.å) 

 

Proxyserver 

En proxyserver är en mellanhand, en server som ligger mellan till exempel arbetsstationerna och Internet. 

Datatrafik kan på så sätt kontrolleras och loggas.  

 

Nätverksswitch 

En nätverksswitch används till att koppla ihop olika datorer i ett LAN, eller till att koppla ihop två LAN och på 

så sätt skapa ett Wide Area Network (WAN). (LANEYE, u.å.) 

 

Return on Investment (ROI) 

ROI innebär hur stor vinst eller hur stor kostnadsbesparing som realiseras efter att en given summa pengar 

använts inom ett företag. Ett slags mått på lönsamhet. (SearchCIO, 1999) 

 

Ethernet 

Ethernet är ett standardkommunikationsprotokoll som finns inbyggt i mjukvaru- och hårdvaruenheter avsedda 

för att bygga ett LAN. (wiseGEEK, u.å.) 

 

Lan 

Ett LAN (local area network) består av två eller flera datorer som är sammankopplade i en byggnad eller 

organisation genom användning av mjukvara och hårdvara. (wiseGEEK, u.å.) 
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3G 

3G-nät (tredje generationen) utgör en internationell standard för ett stort område med cellulära nät som ersätter 

2G-nät. Största fördelen med 3G-nät är det använder ett bredare radiospektrum, vilket ger snabbare 

dataöverföring. (wiseGEEK, u.å.) 

 

WLAN 

Ett WLAN (wireless local area network) består av två eller flera datorer som kommunicerar trådlöst via 

radiovågor.  (wiseGEEK, u.å.) 

 

GSM-baserade larm 

GSM (global system for mobile communications) är ett protokoll för mobiltelefontrafik. GSM-baserade larm 

använder sig just av detta protokoll. (wiseGEEK, u.å.) 
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B.2.1 Missivbrev 

Ämne: Undersökning till kandidatuppsats - Institutionen för Informatik vid Lunds Universitet 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Institutionen för Informatik vid Lunds Universitet som läser det Systemvetenskapliga 

kandidatprogrammet. Vi är mitt uppe i kandidatuppsatsmomentet där vi skriver en uppsats som fokuserar på 

vilka hinder som kan ligga i vägen för en övergång till Voice-over IP/IP-telefoni inom Sveriges kommunala 

verksamheter. Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni hade kunnat svara på vår enkät. Den tar cirka 5 minuter 

att besvara. 

 

Bifogar här en länk till enkäten: 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dFVyclJocjREbUhQTHJQcWVTRU9zWHc6MQ#g

id=0 

 

Avsikten med undersökningen är att identifiera potentiella hinder som i sin tur leder till en analys beträffande de 

hinder som identifierats för att se om de är faktiska hinder i praktiken. 

 

Era svar från enkäten kommer att vara anonyma, däremot kommer kommuner som besvarar den att tackas och 

listas i den slutgiltiga rapporten. 

 

Vi har för avseende att undersöka kommunal verksamhet som använder sig av det traditionella telefonnätet men 

även de som implementerat IP-telefoni. Det vill säga ni får gärna svara på enkäten oavsett om ni använder IP-

telefoni eller inte. 

 

Om ni har några frågor om undersökningen så hör av er till: 

 

Emra Spahiu 

0762-93 66 90 

emra.spahiu88@gmail.com 

 

Emil Janstad 

0737-44 10 07 

emil.janstad@gmail.com 

 

På förhand tack för er medverkan. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Emra Spahiu 

Emil Janstad  
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B.2.2 Frågeformulär 
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B.3 Intervjuguide - Kommuner med VoIP 

 
Tema Frågor 

Intervjuperson Vilken utbildning har du? 

Vilken position har du inom kommunen? 

Hur länge har du arbetat på den positionen? 

Hur stora kunskaper har du angående VoIP? 

VoIP  Hur använder ni VoIP inom kommunen? 

- Internt eller externt eller både och? 

 Vad var de främsta anledningarna till att ni gick över till VoIP? 

 Vad krävdes för att ert VoIP skulle fungera så bra som möjligt? 

            - Hur lång tid tog detta ta att säkerställa? 

 Hur lång tid tog det för Er att implementera VoIP inom kommunen? 

 Hur ser Er VoIP-struktur ut? Beskriv gärna! 

 

VoIP - hinder  Stötte ni på några hinder vid införande av VoIP? 

          - Om ja, vilken typ av hinder? 

 Är problemen lösta? 

 Om ja, hur löste ni dem? 

 Om nej, vad beror det på?  

          - Om nej, vad berodde det på? 

 Kan du rangordna vilken av kategorierna som är viktigast att beakta enligt dig och 

varför? 

              - Säkerhet 

      - Kvalitet 

      - Tillgänglighet 

      - Kostnad 

- Kunskap 

 

- Säkerhet 

 Vår undersökning visar att inom säkerhetskategorin är oroligheten på de olika 

säkerhetsfrågorna (DoS-attack, Call hijacking, call tracking, eavesdropping) 16-

34 procentenheter högre mellan de som inte har och de som har VoIP, vad kan 

det bero på? 

 På enkätfrågan angående avlyssning har 50 % av de kommuner som inte 

använder VoIP svarat en 3:a eller högre (på en 1-5-skala, det vill säga vid en 3a 

anger att man är mer orolig än inte orolig), är detta i verkligheten ett så stort 

orosmoment? 

      - Tillgänglighet 

 Vidare visar undersökningen också att kategorin tillgänglighet är det största 

orosmomentet bland alla de kommuner som svarat, både hos de som har och 

hos de som inte har VoIP. Absolut största oroligheten stöter vi på beträffande 

strömavbrott där siffrorna ligger på 64 % hos de som inte har och 56 % hos 

de som har. Vad tror du är anledningen till varför man är så orolig? 

 Mycket arbete sker via datorer som även de är eldrivna och i extrema nödfall 

så finns det alltid mobiltelefoner att använda till telefonsamtal. Väger 

besparingsmöjligheterna mer än problemen vid något enstaka strömavbrott? 

      - Kvalitet 

 Enligt undersökningen är det 17-24 procentenheter större oroligheter 

beträffande fördröjning och packet loss. Hos de kommuner som inte 

använder VoIP är runt 45 % är oroliga för de båda problemen. Är detta något 

som inträffar ofta? Är det ett stort problem? Hur säkerställer man kvaliteten 

på bästa möjliga sätt? 

      - Kostnad 

 78,5 % av de som inte använder VoIP är oroliga för höga 

implementeringskostnader. Hur ser du generellt på detta problem? 

 Har du någon aning om ifall den faktiska implementeringskostnaden skiljer 
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sig mycket mellan stora och små kommuner? 

 Den största skillnaden sett till procentenheter i vår enkät fann vi på frågan 

om hög underhållskostnad. Kommuner utan VoIP var nästan 50 

procentenheter mer oroliga över att kostnaderna för underhåll skulle bli 

höga. Ser du någon anledning till varför så hög orolighet förekommer? 

 Vi har sett att underhållskostnaderna i praktiken blir lägre. Har ni sparat in 

implementeringskostnaderna på underhållskostnaderna? I så fall hur lång tid 

tog det innan ni började se positiva siffror? 

- Kunskap 

 De stora skillnaderna inom de olika kategorierna som vi har undersökt 

verkar till en stor del bero på brist av kunskap. Hur ser du på detta? 

 Vad tycker du att man ska göra för att utveckla kunskaperna om VoIP? 

 

Avslutning  Rekommenderar du VoIP till andra kommuner?  

- Om ja, varför?  

- Om nej, varför inte? 

 Finns det något mer du själv skulle vilja tillägga? 

 

  



Traditionell telefoni, ett komplement till VoIP? 

Janstad, Spahiu 

 

42 

 

B.4 Intervjuguide - Kommuner utan VoIP 

Tema Frågor 

Intervjuperson Vilken utbildning har du? 

Vilken position har du inom kommunen? 

Hur länge har du arbetat på den positionen? 

Hur stora kunskaper har du angående VoIP? 

VoIP  Har ni diskuterat om en övergång till VoIP inom Er kommun? 

- Om ja, externt eller internt? 

- Om nej, finns det någon speciell anledning?  

- Vår undersökning visar att många kommuner faktiskt har sparat pengar på att övergå 

till VoIP, kan inte detta vara något intressant för er att beakta? 

VoIP - hinder  Undersökningen vi gjort visar att de som inte har VoIP generellt är har en ganska mycket 

större orolighet beträffande de hinder vi presenterat jämfört med de som har VoIP, vad 

tror du att detta kan bero på? 

 Kan du rangordna vilken av kategorierna är viktigast att beakta enligt dig och varför? 

- Säkerhet 

- Kvalitet 

- Tillgänglighet 

- Kostnad 

- Kunskap 

Avslutning  Tror du att Ni inom en snar framtid kommer att övergå till VoIP inom Er kommun? 

 Finns det något mer du själv skulle vilja tillägga? 
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B.5 Informantguide 

Syfte med studien 

Vi vill öka medvetenheten om Voice-over IP och dess möjligheter. Vi vill även lägga fram de främsta hinder som 

kan ligga i vägen för en eventuell övergång till VoIP, det vill säga inom vilka delar ledare kan behöva öka sin 

medvetenhet för att lättare kunna ta ställning. 

 

Begrepp som kommer att behandlas under intervjun 

Säkerhet, tillgänglighet, kvalitet, kostnad samt kunskap. 

 

Typexempel på frågor 

 Hur ser Er VoIP-struktur ut? Beskriv gärna! 

 78,5 % av de som besvarat enkäten i kommuner som inte använder VoIP är oroliga för höga 

implementeringskostnader. Hur ser du generellt på detta problem? 
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B.6 Intervju med Adrian Pardo – Kävlinge Kommun 

 

Intervjuare: E1 = Emra; E2 = Emil Informant: Adrian Pardo – Kävlinge Kommun 

E1: Tänkte fråga lite personliga frågor som 

exempelvis utbildning, position inom kommunen osv. 

Vad har du för utbildning? 

Jag har en data/systemvetenskaplig utbildning 

E2: Var läste du den då? Jag läste den i Trollhättan. 

E1: Mm ... vi hoppar över till nästa nu då. Vad har du 

för position inom kommunen? 

Nu är jag IT-tekniker som titel då, vad det nu innebär, 

men jag har hållit på med systemet nu bland annat med 

telefonin med inriktning åt det hållet då. 

E2: Du trivs med det då? Ja, det går ju. Vi har ju fått Staffanstorp också på 

köpet. 

E2: Hur är det? Samarbete då mellan kommunerna 

eller? 

Vi gick i samband med Staffanstorps IT-enhet för... 

första april förra året. Nu är vi en enda stor 

driftsorganisation. Det är rätt bra samarbete. Planerna 

är att införa IP-telefonin även i Staffanstorp och det är 

på gång, men det har inte riktigt lämnat startblocket än. 

E1: De har vi inte lyckats få tag på än. Ja det blir jag då ju i så fall. Jag har hand om Kävlinge 

och Staffanstorp. Staffanstorp har ingen IP-telefoni 

idag, men de kommer att ha det inom en snar framtid. 

E1: Okej, hur stora kunskaper har du angående VoIP? Inte jätte stora, mer än det vi behöver för att drifta det. 

Jag var aldrig med vid implementationsfasen. Det var 

min föregångare som fick hålla i det. 

E2: När började du här? Jag började här snart ett år sen och de har kört med IP-

telefoni sedan 2005 så det är ett tag nu. 

E1: Nu tänkte vi hoppa in mer på lite allmänna VoIP 

frågor och VoIP hinder frågor. Hur används VoIP inom 

kommunen, är det internt, externt eller både och? 

Det är endast internt vad jag vet. Så det är bara mellan 

förvaltningarna och enheterna, men och andra sidan 

använder alla andra det. Det finns inget alternativ till 

det. 

E1: Nu kanske nästa fråga inte passar in just in på dig, 

men vad var de främsta anledningarna till att ni gick 

över till VoIP? Det kanske inte är något du riktigt vet 

direkt? 

Det är inget som jag vet, men tror det hade något att 

göra med att Philips växeln inte pallade med längre 

som de hade tidigare så de var tvungna till att byta till 

någonting, så då blev det IP-telefonin 

E1: Ni använder cisco idag? Aa 

E1: Ja, mm … vad krävdes för att ert VoIP skulle 

fungera så bra som möjligt? 

Ja, eller ja vi har ju fiber ut till alla ställena så jag tror 

det är en bra förutsättning för att det ska fungera så bra 

som det gör och att vi har en bra infrastruktur. 

E1: Hur lång tid kan detta ta att säkerställa? 

E2: Ja, han kanske inte har så bra koll på detta 

eftersom han är rätt så ny. 

Ja, men det var, ja… 

E2: Ja hoppa över till nästa fråga då. 

E1: Hur lång tid tog det för att implementera VoIP 

inom kommunen? 

Om jag inte minns fel så tror jag att de höll på från 

alltså projektfas till då de var klara. Runt två år med då 

att rulla ut alla telefoner och allting och hela den biten 

också 

E1: Okej, vet du hur strukturen ser ut? 

 

Aa. Vi har två noder i dagsläget som är redundanta för 

varandra och så har vi också redundanta vägar till 

noderna om det skulle rasa på ena stället så tar den 

andra över. 

E1: Nu går vi in lite på olika hinder som kan ligga i 

vägen för en övergång. Du kanske inte kan svara på 

det direkt eftersom du inte var med i 

implementationsfasen men gör så gott du kan. Stötte 

man på några hinder vid införandet av VoIP? 

Det jag har hört är att det gick förvånansvärt smärtfritt. 

Jag tror de var väl förberedda så det gick väldigt bra. 

E1: Så planeringen är väldigt viktig? Ja, jag tror det. Sen kanske de inte berättar om det gick 

åt skogen någon gång heller. 
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E2: Du har inte hört från någon annan kommun där det 

har gått dåligt och vad det i så fall skulle bero på? 

Nä inte så här. Jag vet att i Lomma håller de också på 

med en uppgradering med samma leverantör, en 

konsultfirma, men där flyter det på rätt bra också vad 

jag har hört.  

E2: Okej. Vi har ju lite olika kategorier på enkäten 

som vi skickade ut. Vi skulle vilja att du rangordnar 

kategorierna i vilka som är viktigast att beakta vid 

införandet. Det är de här säkerhet, tillgänglighet, 

kvalitet, kunskap och kostnad.  

Det blir lite svårt eftersom jag inte var med vid 

införandet men alltså, tillgänglighet, det måste ju hela 

tiden vara igång. Det är en så pass viktig funktion så 

att det kan ju inte heller vara nere så man måste ju ha 

redundanta lösningar. Kanske inte ha alla ägg i samma 

korg. Kvalitet, ja det tycker jag ändå vi har fått på 

köpet alltså det har ju inte blivit sämre på något sätt än 

tidigare med vanliga telefoner och det har nästan blivit 

bättre med det nya växelsystemet också, att det är 

lättare att nå folk. Kostnaden kan jag inte riktigt svara 

på för jag vet inte vad det kostade innan men det är ju 

inte gratis så det blir ju säkert en stor 

implementationskostnad men att man sparar in det i 

längden att slippa telia-linor och ha det själv. 

E2: Vi hade en fråga på enkäten som ni inte svarade på 

som handlade om hur mycket ni sparat in genom att 

införa VoIP. Det gör inget att den inte besvarades men 

har du någon aning om ni sparat något överhuvudtaget 

eller? 

Jag tror inte vi kanske direkt har sparat in men det har 

inte blivit dyrare och jag tror att hanteringen har blivit 

lättare för oss i och med att vi håller i allting. Det kan 

nog bli en liten besparing men jag tror inte det var det 

första de tittade på utan de ville ha funktionen. 

E1: Mm. Nu är vi inne på de olika kategorierna. 

Gällande säkerhet så visar vår undersökning att i 

säkerhetskategorin är oroligheten inom de olika 

säkerhetsfrågorna, en DoS-attack, call hijacking osv. 

16 till 34 procentenheter högre mellan de kommuner 

som inte har och de som har VoIP. Vet du vad det kan 

bero på?  

E2: De som inte har VoIP är alltså mycket mer oroliga 

över de olika säkerhetsfrågorna. 

 

Jojo, precis. Vi har ju stött på det så … Vi har ju 

segmenterat det i vårt nätverk så det ligger ju på egna 

WLAN, så har de inte fysisk access till det så… Men 

visst det är ju bara att gå in på en förskola, men vi har 

inte råkat ut för det än och det är ju rätt bra. 

E2: Ni gör ingenting extra då alltså för att säkerställa 

säkerheten? 

Nä vi har ingen uppföljning och så på systemen. 

E2: Det var ju skala 1-5 på den här enkäten och vi ser 

det ju som att svarar man 3, 4 eller 5 så är man ju mer 

orolig än inte orolig. På enkätfrågan angående 

avlyssning har 50% av kommunerna som inte 

använder VoIP svarat en 3:a eller högre. Är det i 

verkligheten ett så stort orosmoment? 

Jag tror inte det. Alltså det har ju inte varit så svårt att 

avlyssna de gamla telefonisystemen heller. Då kan 

man koppla upp sig mot ett tele-skåp med en telefon 

och komma åt det där så det är ju nästan lättare innan 

tycker jag ju, om man väl kan få fysisk access till en 

sådan liten telestation ju, att avlyssna det där än IP-

telefoni. 

E2: Mm. Hade varit en kategori man fått titta på extra 

noga ifall man använt VoIP externt också? 

Ja det tror jag. Det slipper vi ju nu eftersom vi har vårt 

internt. Jag tror nog även att de externa aktörerna hade 

satt lite högre krav då. 

E2: Mm. Enligt vår kunskap ska det ju vara lättare att 

avlyssna VoIP-samtal än traditionell telefoni men att 

det också är lättare att se till att det inte går att 

avlyssna, alltså sätta säkerhet på det.  

Mm, det går på båda hållen. 

E2: Vi går vidare till tillgängligheten. Undersökningen 

visar att den kategorin var den… Att det var där folk 

var mest oroliga, både hos de kommunerna med VoIP 

och hos dem utan. Den absolut största oroligheten 

möter vi när det gäller strömavbrott. 64 % är oroliga 

hos de som inte har och 56 % hos de som har. Vad tror 

du anledningen är till varför man är så orolig? 

Försvinner strömmen så slutar ju allt att fungera. 

Tidigare hade ju telestationen egen matning också så 

när strömmen var ute kunde man alltid få ström där 

men nu faller allt ju. 

E2: Jag tänker att mycket av arbetet sker via datorer 

som också är eldrivna och i extrema nödfall har man 

mobiltelefoner också. Väger besparingsmöjligheterna 

Ja jag tror… Alltså vi har inte känt av det så mycket på 

strömavbrottsfronten att det har blivit något problem 

mer än att ibland går utrustningen sönder på grund av 
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tyngre än problemen vid några enstaka strömavbrott? att den fick en liten strömspik, men inte mer än så. 

E2: Hur ofta händer det att det blir strömavbrott 

egentligen? 

Vissa ställen mer än andra. Det är antagligen 

utbyggnader eller dåligt dragna ledningar.  

E2: Men om man tänker antal gånger per år? Ja inte jätte ofta. Det finns ju ett par ställen i vår 

kommun som kanske drabbas oftare än andra. Det 

största problemet är väl åsknedslag för då går ju saker 

sönder. 

E2: Enligt undersökningen är det 17 till 24 

procentenheter högre orolighet gällande fördröjning 

och packet loss hos de kommuner som inte har VoIP. 

Runt 45 % är oroliga för de här båda delarna. Är det 

något som inträffar ofta? Är det ett stort problem 

liksom? 

Inget som vi stöter på eftersom vi har ju fiber ut till 

alla slutstationer så har vi ju tillräckligt bra 

förbindelser där för att slippa det. 

E2: Så har man ett bra LAN så är kvaliteten 

säkerställd i princip? 

Ja precis. Även om vi börjar nå toppen så vi får byta ut 

till gigabit snart men med 100mbit fungerar det 

klockrent än så länge. 

E2: Nu har du kanske inte jättestor koll på denna fråga 

heller men 78,5 % av de som inte använder VoIP är 

oroliga för höga implementeringskostnader.  Hur ser 

du generellt på det? 

Ja det är det nog. Det kostar ju att byta ut växel och 

alla gamla telefoner ska ut och nya ska in och det är ju 

inget litet projekt så alla projektkostnader för 

projektledare och så också. 

E2: Har du någon aning om den faktiska 

implementeringskostnaden skiljer sig mycket mellan 

stora och små kommuner? 

 

Kostnaden kan nog vara den samma men det blir nog 

dyrare om det är en liten kommun. De får ju in mindre 

pengar så det kan uppfattas som dyrare. Vi har ju nu 

fördelen att kunna vara två kommuner tillsammans 

med Staffanstorp när vi ska uppgradera och införa dem 

så vi kan dela på pengarna. Det kanske blir fem 

miljoner för en kommun men åtta för båda. Så vi får ju 

besparingar där. Det är som jag hört lite samarbete 

mellan olika kommuner på IP-telefonifronten också. 

Som Svedala som har, eller om det är Trelleborg och 

Simrishamn där nere som har något samarbete. 

E2: Ja okej. Den största skillnaden sett till 

procentenheter i undersökningen fann vi på frågan om 

hög underhållskostnad. För kommuner utan VoIP är 

det 50 procentenheter större orolighet att det skulle bli 

dyrt att underhålla. Ser du någon anledning till varför 

så hög orolighet förekommer? 

 

Det är inget vi har stött på. Har man gjort ett bra 

förarbete innan och har hela strukturen med LAN och 

så, bra förbindelser och bra uppsatt nät så har vi, vi har 

ju fungerat klockrent i fem år. Tills nu när vi ska börja 

uppgradera liksom, så vi har ju bara någon gång fått 

starta om servern ibland. Den har gått lite på högvarv 

lite för länge. Vi har inte stött på höga 

underhållskostnader i alla fall under den tiden som vi 

har haft det än så länge. 

E2: Vad vi har läst oss till och sett enligt enkäten är att 

underhållskostnaderna i praktiken blir lägre. Nu vet du 

nog inte det heller, men har ni sparat in 

implementeringskostnaderna på 

underhållskostnaderna? 

E1: Har ni börjat se positiva siffror alltså? 

Svårt att säga. Jag tror ju inte … Jag tror nog det men 

jag kan inte svära på det. Det har ju inte blivit något 

klagomål alltså att det har blivit för dyrt med IP-

telefonin utan alla är väldigt nöjda så jag kan ju bara 

tolka det som att det går åt rätt håll. 

E2: Mm. Nu går vi över till kunskap. De stora 

skillnaderna inom de olika kategorierna mellan de som 

har VoIP och de som inte har verkar till stor del bero 

på brist av kunskap helt enkelt. Hur ser du på detta? 

Ja det kan jag nog hålla med om. IP-telefoni är ju bara 

en annan bärare egentligen. Istället för analogt så är 

det ju digitalt och istället för via vanliga kopparkablar 

så använder vi TP-kablar. 

E2: Vad tycker du man ska göra för att utveckla 

kunskapen om VoIP? 

 

Sluta kalla det IP-telefoni, det har väl fått en dålig 

klang sedan man lanserade det hos hemanvändare 

tidigt. Det har blivit lite nedsmutsat känns det som. 

Man borde bara kalla det för telefoni. 

E2: Då kommer vi till den sista och avslutande frågan. 

Skulle du rekommendera VoIP till andra kommuner? 

 

Ja det skulle jag nog göra. 

 

E2: Varför? 

 

Ja… Det funkar. Vi kan ju bara se i vår egen miljö att 

det fungerar jättebra så länge man har förutsättningar. 
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Kanske lite svårare om man har lite sämre LAN och så 

men det finns ju mobiltelefoner som ett bra 

komplement dit man kanske inte har så bra 

förbindelser. MEX-lösningar och liknande. 

E2: Kanon. Det var allt tack så mycket. Ja, tack. 
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B.7 Intervju med Göran Axberg – Höörs Kommun 

 

Intervjuare: E1 = Emra; E2 = Emil Informant: Göran Axberg – Höörs Kommun 

E1: Vi tänkte köra lite allmänna frågor om dig först. Ja. 

E1: Vilken utbildning har du? Jag är gymnasieekonom. 

E2: Vilken position har du inom kommunen nu? Kommunikationschef är min titel, men det innebär 

att jag är telefoniansvarig. Jag ansvarar för reception 

och växel. Jag är bilansvarig och har 

kommunikationer … Jag har tidigare haft 

skolskjutsar och färdtjänst så därför... Det är den 

typen av kommunikation. All möjlig kommunikation 

om man landar på det. Dock inte information. 

E2: Hur länge har du arbetat på den positionen? Eh telefonin. Som telefoniansvarig har jag jobbat 

sedan 2002 men jag har jobbat med... Från 1990 

ungefär med ... Inte mobiltelefoni från början utan 

det kom in lite successivt. Det var mer kommunens 

kommunikationsradioutrustning och det började jag 

då med 1990 då så att... Så länge har jag hållit på 

med talkommunikation så att säga via någon form av 

media. 

E2: Hur stora kunskaper skulle du vilja säga att du själv 

har angående VoIP? 

 

Tekniskt, nja, inte jättemycket. Jag har en 

tvådagarskurs i nätverksteknik men inte... Sen allmän 

telefonikunskap ja, efter nästan 10 år i branschen så 

har jag rätt bra koll på telefonikunskap och så, tycker 

jag. 

E1: Mm. Nu hoppar vi in på lite mer på VoIP-frågor. 

Har ni diskuterat en övergång till VoIP inom 

kommunen? 

Både internt och externt. Den diskussionen finns ju 

hela tiden och det är mer en teknisk ekonomisk fråga 

än en teknisk, eller en farhåga över att det inte 

kommer att fungera, för att det fungerar det ser vi. 

Det är mer … Vi har en liten del, väldigt få licenser i 

våran växel. Det har vi försökt att testa oss fram, 

men nätverket är det stora problemet. Det är där 

skon... Där klämmer skon, att nätverket klarar inte av 

Quality of Service. Så paketen landar liksom här och 

där och alla kommer inte fram och det är tillräckligt 

dålig kvalitet i ett mobiltelefonsamtal för att man inte 

ska vilja prata fullt ut och VoIP utan quality of 

service, nä. Då får du inte den kvaliteten som du 

behöver för att kunna upprätta en bra 

kommunikation. När väl nätverket sen har kommit 

till, så att det fungerar, sen ska man då ha en växel 

som klarar av detta. Då finns det två spår, dels kan 

man kasta ut.. Vi har en gammal MD-110 uppe.. 

Uppdaterad till högsta releasen TSV. Det är inte 

jättesvårt att stoppa in servrar och ta ut korten och att 

behålla den nuvarande infrastrukturen, det är inte så 

svårt. Det kostar oss inte så jättemycket pengar och 

jag har den budgeten. Däremot, ska man lyfta bort 

allihopa det här och stoppa in... Eftersom vi är så 

högt uppgraderade på MDn och har den absolut 

senaste tekniken där man inte har VoIP, då blir det en 

ganska stor kostnad för dels måste du byta växel men 

vad du också måste är att du måste byta alla handtag. 

Om vi till exempel skulle gå på en Cisco-lösning så 

måste vi alltså byta alla handtag och hela växeln och 

det är absolut inte ekonomiskt försvarbart. Men 
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däremot, en serverlösning där man kan använda 

nuvarande infrastruktur men då är man låst till den 

leverantören man har, och det är ju Astra då som 

MX-1. Ehm, då är man låst där. Sen finns det andra 

bitar som säger att vi inte ska göra det just nu och det 

är att vi har en del samarbeten på gång med andra 

kommuner. När det kommer in så vi vet vad våra 

samarbetspartners kommer att använda, sen kommer 

vi också att rulla ut för nu håller de på... Som nu 

migrerar vi till Windows 7 här nu så nu har man bytt 

jättemycket i nätverket, massor av switchar och så, 

så att vi är på god väg. Men det är mer de här 

infrastrukturella frågorna än farhågor om att IP-

telefoni inte fungerar. Sen kan vi säga så, vi har en 

räddningschef som är väldigt rädd för IP. Men vad 

han inte har kännedom om är att han har ett eget 

växelslutsteg nere på räddningsstationen. Men vilken 

väg tror ni trafiken går för att ta sig dit? Det går via 

nätverket med ett modem i den ändan och ett modem 

i den ändan så det går via fiber ändå det är bara den 

frågan att man omvandlar det till en analog signal när 

den kommer fram. Men var går gränsen mellan 

Voice... IP-telefonin och den analogatelefonin, var 

går gränsen? Vi har ju blandat jättemycket i våra 

nätverk. Vi har fem stycken limmar, alltså olika 

växelsteg och en sitter på direktlina på koppar, och 

de andra sitter via nätverk med någon form av 

modem eller omvandlare så vi använder ju nätverket. 

E2: Om ni bygger ut nätverket så det klarar Quality of 

Service, det kommer ni ju göra efter hand?  

Det gör vi efter hand ja. 

E2: Precis. Skulle ni byta då eller är det fortfarande den 

tekniska utrustningen som blir för dyr att byta ut? 

 

Ja, alltså om vi byter till en MX-1 serverlösning 

vilket ju är den mest ekonomiska biten. Då är det ju 

så att då behåller man ju den nuvarande 

infrastrukturen med de handenhterena man har, med 

det DECT-systemet vi har. Men då drar man ju inte 

en enda kabel till. Du drar ju inte en koppartråd utan 

då lägger du ju en IP-anknytning istället. Idag gör vi 

så att vi drar ju väldigt lite sådana redan idag utan vi 

lägger över det på MEX istället, Mobile Extension, 

som ju är då Ericssons... eller Astras uttryck för detta 

när du har en handenhet, mobiltelefonen. Ehm, så vi 

drar väldigt lite idag men vad jag ser fram emot är att 

kunna till exempel utrusta ehm... Skolor med IP-

DECT, köra över samma accesspunkter som du kör 

nätverket vilket inte är särskilt svårt. Även att bygga 

ut det DECT-systemet vi har här med IP-DECT-

stationer istället. Du får ha lite fler än de nuvarande 

DECT:arna men du kan fortfarande ha kvar samma 

handenheter, alltså man behöver inte slänga den 

gamla infrastrukturen. I vår lilla kommun med 1200 

anställda och 15000 invånare så är det frågan om 

miljoner kronor bara i handtagen. Ungefär en miljon 

kronor i handtagen och om du då kan använda de du 

redan har den livslängden ut... Det är en ekonomisk 

fråga. Så voice over ip kommer, inte rädda för det 

men infrastrukturen ska hänga med.  

E1: Vi gjorde en undersökning ju och frågade ju om 

kommuner har sparat in några pengar. Sedan är ju frågan 

ifall det har börjats visa positiva siffror. Kan detta vara 

något som är intressant för er att tänka på? Man har ju 

Ja du har ju implementeringskostnaderna... Men sen 

är frågan var någonstans sparar jag pengar? Jo jag 

sparar pengar genom att jag slipper att dra kabel. 

Men handpåläggningen på en MEX eller en IP-
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implementeringskostnader... telefon med inloggningar och hela det här köret... 

Alltså jag är inte säker på att man sparar några 

pengar, egentligen. Nä, jag är inte det. Jag är inte 

säker på att man sparar pengar.  

E1: Du kanske gör det i längden? 

 

I längden... Därför att du har ett lägre... 

Underhållskostnaden och serviceavtalskostnaden 

sjunker och för våran del, vad skulle jag tro att vi 

skulle kunna spara, bara på underhållskostnad, 

hundra till hundrafemtiotusen om året. 

E1: Det är ju en siffra som vi fått in också av en del 

kommuner. 

 

Någonstans på underhåll och drift och så. Men på 

handenheter sparar du ingenting, på rörlighet ja lite. 

Men alltså de som rör sig som har en IP-telefon de 

har så dålig kunskap så vi måste ändå ut och hjälpa 

dem logga in när de väl har ramlat ut så där blir det 

ingen besparing, alltså helpdesk kommer du inte ha 

någon besparing på, ingenting. Då ger MEXen mer, 

där ger MEXen mycket mycket mycket mer, i det 

långa loppet. 

E1: Ja okej. Vi hade ju lite hinder i vår undersökning 

och den undersökning vi gjorde visar att de kommuner 

som inte använder VoIP är ganska mycket mer oroliga 

beträffande hinderna som vi presenterade jämfört med 

de som inte har. Vad tror du att detta kan bero på? 

Okunskap. 

 

E1: Det är det? Ja det måste vara det. Man tror ju att detta är nån 

slags hokus pokus och sen har man dåliga 

erfarenheter... Alltså telefon är ju en sak som bara 

ska snurra, snurra, snurra och snurra. Datorer är lite 

grann som en... Alltså en bil måste du lämna på 

service var 1500e mil, det vet du för det har 

bilindustrin tryckt i oss sedan 1800-talets slut och 

Bill Gates har ju tryckt i oss att CTRL+ALT+DEL 

eller att starta om, boota om skiten, det måste man 

göra. Likadant är det med IP-telefonin va. Då tror 

man att ja datorn fungerar ju inte den måste ju 

starta... Hur kommer IP-telefonin fungera? Det är 

den okunskapen som det sitter i. En vanlig 

trådtelefon fungerar ju alltid. 

E2: Ja, i princip alltid. 

 

I princip alltid ja, ända tills någon gräver av kabeln 

någonstans men annars så fungerar den ju. 

E2: Jag kan sticka in en fråga där. IP-telefoni kräver ju 

extra ström till skillnad från traditionell telefoni där det 

också skickas ström i ledningarna. 

Ja det gör det ju, och det är en väldigt låg ström 

E2: Mm. Men det orosmoment som var störts bland 

kommunerna, både de som har VoIP och de som inte har, 

var strömavbrott helt enkelt. Hela 78,5% var oroliga 

över det.  

Ja visst är det så va, alltså.... 

E2: Jag tänker bara att... Hur ofta inträffar det 

egentligen? Och du har ju mobiltelefoner att använda i 

extrema nödfall också 

Aa, men alltså strömavbrott... Har du ett stort 

strömavbrott så täcker det ju inte... Mobiltelefonin är 

inte någon sorts hokus pokus att det ska fungera, det 

såg vi vid Gudrun och det såg vi vid Per. Du måste 

ha ström fram till basstationen och de har ju inte 

backup vid basstationen mer än 3-4 timmar i vissa 

fall. Alltså vi, här har vi ett aggregat som drar igång 

här. Går strömmen ner går dieselaggregatet igång. Så 

för våran del här så snurrar ju allt här men ute i 

skogen, ja går datorn ner så går telefonen ner så det 

är naturligtvis en större felkälla men å andra sidan, 

telefonstationens backup räcker ju inte så många 

timmar heller om du har en tråd... Alltså det ska 
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batterier till där också, okej eftersom det så pass låg 

strömstyrka i dem så håller det längre va. Det håller 

längre det gör det ju. 

E2: Ja och då är det ju bättre tillgänglighet. 

 

Helt rätt. Men oja, särskilt rädd för det nä samhället 

är uppbyggt på det sättet så vi måste ändå ha 

datorerna för att kunna göra någonting så att nej, då 

får man lösa det på något annat sätt. Nu är ju Rakel 

väldigt på tapeten ju eller vad kör vi mer med... Eller 

vi kör inte med det men andra kommuner kör med 

Thuraya, alltså en satellittelefon som kör på 

mobiltelefonnätet när det finns tillgängligt och finns 

inte det så går det över till satellit. 

E2: Vi hade ett par kategorier i enkäten också med 

säkerhet och tillgänglighet och vi skulle vilja att du 

sätter dem i perspektiv mot varandra och rangordna 

vilka som är viktigast att beakta 

Rangordning... Alltså jag sa att jag var ekonom så 

kostnaden är ju ... Kostnad, kvalitet, tillgänglighet, 

säkerhet, kunskap. 

E2: Vi var på en annan intervju där de nämnde att har 

man ett bra nätverk bara så kommer kvaliteten på köpet. 

Men det handlar ju om infrastrukturen. 

Det handlar om infrastrukturen ja och då handlar det 

om kostnad i första hand.. Alltså vi landar alltid i 

kostnadsfrågor. 

E2: Ja i alla fall som ekonom, eller hur? 

 

Haha ja så är det ju va. Som ekonom eller som 

politiker, det spelar ingen roll det handlar om 

kostnadsfrågor. Vi fightas ju mot resten av 

kommunvärlden ju. 

E1: Finns det något annat du själv vill tillägga? 

 

Nja, vi har nog fått fram det... Jag förstår att ni får 

fram mer av en sådan här intervju än den här enkäten 

bara, det blir ju väldigt fyrkantigt med enkäten bara. 

E2: Jaja visst är det så men det var ju tanken att den 

skulle ligga som underlag för att vi sen skulle komma ut 

och göra intervjuer.  

E1: Tack så mycket. 

Ja tack ska ni ha. 
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B.8 Intervju med Ulf Mörlund – Lunds Kommun 

 

Intervjuare: E1 = Emra; E2 = Emil Informant: Ulf Mörlund – Lunds Kommun 

E1: Är det okej att vi gör en kort presentation av dig i 

vår kandidatuppsats? 

E2: Att vi bara presenterar. Vi måste presentera intervjun 

där och att vi då 

E1: Vi baserar vår presentation på frågorna vi ställer här. 

Ja. Vad är det för nivå ni lägger fram det här så att 

säga. Är det uppsats eller ett större projekt? 

 

E1,E2: Det är en kandidatuppsats. 

E2: Där vi undersöker vilka hinder som kan ligga i 

vägen för införande av VoIP inom kommuner då. 

Ja, ja men det får ni gärna göra. 

E1: Då kan vi sätta igång . Kör vi med att ställa de här 

frågorna till dig först. Vilken utbildning har du? 

 

Idag heter det systemvetare, men när jag gick på 

universitet på 70-talet så fick man plocka  

ihop själv, men det är ungefär motsvarande 

systemvetare. 

E1: Vilken position har du inom kommunen? 

 

Jag är IT-strateg heter det och har hand om både 

centrala frågor och speciellt den här förvaltningen 

som heter kommunkontoret som är 

kommunledningen som jag jobbar med på. Sen har 

jag varit projektledare för telefoniprojektet det är 

därför jag är här. 

E1: Hur länge har du arbetat på den positionen då?  

 

Den har jag varit… Den positionen har jag varit på i 

4 år innan dess så var jag driftchef här. Jag höll i 

driften. 

E1: Hur stora kunskaper har du angående VoIP? 

 

Ja, dem är väl någonstans medelmåttiga skulle jag 

tro. Jag är ju inte tekniker, men har jobbat ganska 

djupt i det här projektet med ihop tekniker. 

 

E1: Mm, okej. Nu går vi över till att ställa mer allmänna 

frågor om VoIP då. 

E1: Hur används VoIP inom kommunen? Är det internt, 

externt eller både och? 

 

Alltså hela vår telefoniplattform är IP-baserad, så det 

används ju… Det går ju på kommun nätet men 

givetvis de som ringer in kan ju ringa från vilken 

telefon som helst. Alla anknytningar i lunds kommun 

förutom faxa och lite annat är IP eller VoIP-baserade. 

E1: Okej, vad var de främsta anledningarna till att man 

gick över till VoIP? 

 

Det måste ha varit att vår gamla växel som då var 

någonstans 12-15 år gammal och fanns inte mycket 

utveckling kvar på den och var väldigt dyr i drift och 

service. Den tog en enorm yta, en hel plan. Så vi 

räknade på att vi skulle få billigare underhåll och 

administration vilket vi även har fått. Vi har satsat 

väldigt mycket på nätet i kommunen och vill givetvis 

utnyttja det och dragit ledningar och det kostar rätt så 

mycket att hyra det. 

E1: Vad krävdes för att just ert VoIP skulle fungera så 

bra som möjligt? Alltså vad var det viktigaste? 

 

Det viktigaste då vi gjorde först då var att gå genom 

nätet, för att det fanns… Även om det var rätt så 

relativt bra utbyggt så fanns det ställen där det var 

lite för klen kapacitet. Första året vi gick igång så 

pågick det parallellt med nätet för att vi skulle dra 

fiber till ställen som saknade och att vi  jobbade med 

den här Quality of Service alltså att vi utrustade våra 

switchar och routrar med den tjänsten att man kunde 

prioritera teletrafiken framför datatrafiken. Det var 

väl det viktigaste förarbete vi gjorde. 

E1: Hur lång tid tog det att implementera IP-telefoni 

inom kommunen? 

 

Det som tog tid först var ju uppladdningen, det tog 

ett år nästan. Sen själva införandet från projektstart 

när vi hade bestämt med leverantören och tills vi var 

igång tog också nästan ett år. Så hela processen två 
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år. 

E1: Något liknande vi fick ifrån Kävlinge. 

E1: Hur ser strukturen ut? 

Strukturen? 

E2: Ja, hur är det uppbyggt när man tänker på växlar och 

så vidare? 

Ja, det är ett antal servrar med olika funktioner och ja 

de ska vara redundanta. Nu kan inte jag dagsläget 

här. Vi har server hall bakom här och sen har vi en 

extra serverhall i lunds energi där den redundanta 

lösningen ska stå, men jag vet inte om allting är i 

drift. Tanken är ju att om vi tappar ström eller 

någonting så ska den redundanta biten ta över. 

E2: Så ni planerar på att ha en redundant del där borta 

men är inte riktigt i drift än? 

I: Jag är lite osäker på det men så var tanken. 

E2: Ja, i princip alltid. 

 

I princip alltid ja, ända tills någon gräver av kabeln 

någonstans men annars så fungerar den ju. Nu sitter 

ju telefonisterna utspridda innan satt ju dem på ett 

speciellt ställe svarade på telefon, men nu sitter dem 

på två ställen. 

E2: Det var du som svarade på enkäten eller? Ja. 

E2: Ja, vi tänkte i alla fall gå över på lite hinder som kan 

förekomma och mycket av frågorna är baserade på 

svaren vi fått ifrån enkäten. Men vi kan börja med… Jag 

kan börja med att fråga: stötte ni på några hinder vid 

införandet av VoIP? 

 

Vi stötte väl på lite udda grejer som vi inte hade 

någon aning om som folk hade kopplat in i nätet. 

Inbrottslarm visste vi inte att … Ja det var på dagis 

som hade köpt av lokalleverantör och pluggat in i 

något jack och de hade ingen aning om att det fanns. 

Det hade de ingen beredskap för och då fick vi 

liksom improvisera när vi stötte på sådana och byta 

ut de med GSM-baserade larm och det var betydligt 

mer sånt än vad vi hade räknat med men det var inget 

stort problem 

E2: Så det gick väl relativt smärtfritt ändå eller? 

 

Ja, några större tekniska problem var det inte. Det är 

ju viktigt att informationen når ut till alla. Vi hade 

särskild informatör i det här projektet som skickade 

ut utryckt material och hade samlingar. 

E2: Mm, det fanns fem olika kategorier på enkäten som 

var säkerhet, kvalitet, tillgänglighet, kostnad och 

kunskap. Vi skulle vilja att du sätter dem i perspektiv 

mot varandra och rangordnar dem vilken man ska tänka 

på när man inför Voice-over IP, vilken som är viktigast 

då om du kan det. Du har dem framför dig här. 

Kvalitet är ju bra det. Man var ju relativt bortskämd 

med gamla telefonin att det ganska sällan det 

uppstod fel där, däremot var man skeptisk mot 

datanätet. Så som jag sa från början jobbade vi 

mycket med att kvalitetssäkra nätet. Det hör ju ihop 

med tillgänglighet också. Kostnad driver ju … Drev 

ju vårt projekt att man skulle få lägre totalkostnad för 

telefonin. Säkerhet är naturligtvis viktigt, men jag 

tror inte att vi prioritera det så nämnvärt alltså vi har 

ju nu börjat titta på om det finns möjlighet … Alltså 

eh … Risker med avlyssning och sådana grejer som 

vi inte var medvetna från början, det har inte inträffat 

någon incident men det är ett område som har 

kommit sent, men som inte har varit var vår prioritet. 

E2: Risken finns ju så klart att folk kan avlyssna samtal 

precis som innan med den traditionella telefonin. 

Tydligen så ska det, vad vi har kommit fram till att det 

ska vara lättare att avlyssna IP-telefoni, men däremot är 

det också lättare att se till att ingen kan avlyssna. Att 

säkerställa säkerheten på det så att säga. Men det är 

ingenting ni har stött på så direkt? 

Nej, men i och med att vi håller på med andra 

säkerhetsprojekt så har det dykt upp att vi ska se över 

om vi har ett fullgott skydd. 

E1: Mm, okej. Så det är på g? Det handlar om infrastrukturen ja och då handlar det 

om kostnad i första hand.. Alltså vi landar alltid i 

kostnadsfrågor. 

E2: Vi går vidare, vi går vidare. Går in lite på 

säkerhetsbiten då. Eh kan vi lika bra göra. Och 

undersökningen vi har gjort på säkerhetskategorin så är 

Ja det beror på ju brist på kunskap kanske. Det som 

vi märkte väl att folk var oroliga för var ju inte 

avlyssning utan mer på det här med strömmen. Det 
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oroligheten på de olika säkerhetsfrågorna, som då var en 

DoS-attack, call hijacking, dvs. man tar över samtal och 

att man avlyssnar samtal 16-34 procentenheter högre hos 

dem kommuner som inte har Voice-over IP än dem som 

har det, vilket betyder då att dem som har det är 

betydligt mer orolig, ganska mycket mer oroligare över 

att det ska hända. Eh vad kan det bero på? Tror du? 

 

fanns ju fastigheter i lunds kommun där man haft 

problem med elen. Blir datorerna utslagna så blir 

även telefonerna också utslagna. Det har ju inte hänt 

så ofta men det är en av nackdelarna. Det finns 

möjlighet att strömförsörja telefonen över nätet, men 

det var så dyrt och det är bara på enstaka ställen vi 

har det så det är ett större orosmoment än själva 

säkerhetsmomentet med avlyssning och så. 

E2: Vi går över på tillgänglighet också. Där kommer vi 

just till det undersökningen visar där vi fann störst oro. 

Och absolut största oroligheten stötte vi på gällande 

strömavbrottet på alla frågorna där 

E1: Både på de som har VoIP och de som inte har VoIP 

E2: Ja precis, där 64 % av de kommunerna som inte har 

VoIP, dem var jätte oroliga för detta och 56 % av dem 

som har är oroliga. Vad är anledningen till att man är så 

orolig egentligen? Alltså inträffar strömavbrott så pass 

ofta liksom och är det verkligen så viktigt  

 

Stora strömavbrott inträffar inte speciellt ofta, men 

däremot som jag sa där finns ju vissa fastigheter där 

man haft problem med, men det har inte varit ett jätte 

problem så vi hade det i bedömningen. Vi kör ju 

blandat mobila och fasta anknytningar. Jag tror att 

det är ungefär 40% som har mobil anknytning vilket 

gör att de inte har det problemet alls. Eh, vi…Vi 

bedömer det som en relativt litet hot i alla fall utan 

att dra ut de andra. 

 

E2: Nu känns det som att du har läst igenom denna 

redan. Att vid nästa fråga eh, eh, säger vi att mycket 

användning sker via datorer som även dem är eldrivna 

och i extrema nödfall så finns det även mobiltelefon och 

använda. Så då är frågan, väger besparingsmöjligheterna 

av VoIP högre än dem problem som kan uppstå vid 

några enstaka strömavbrott? 

 

Ja det gör det ju. Absolut. Vi hade en prissättning 

som var lite dum alltså att det är billigt att ha en 

fasttelefon i kommun där ingår ju abonnemang så 

kan man köra. Så vi hade räknat från början att få 

med 50% mobiler och 50% fast anknytning, men då 

valde många då att ta både och precis som jag 

eftersom det är bekvämt fasttelefon på skrivbordet 

sen så har man denna då man inte är där… Vad var 

det egentligen jag skulle svara på? (Skratt) 

E2: Ja det är ju det. Väger besparingsmöjligheterna mer 

än några enstaka problem? 

 

Nej alltså nej… Det som har ökat kostnaden är på 

mobilsidan så det har blitt en riktig bom där, men det 

hade det kanske varit även med gammal 

traditionelltelefoni 

E2: Ja vi går vidare till kvalité. Ungefär 20 

procentenheter, ja enligt undersökningen var det ungefär 

20 procentenheter större orolighet beträffande 

fördröjning och packet loss att dem som då inte har VoIP 

är mer oroliga. Dem kommuner som inte använder det 

runt 45% är oroliga för båda problemen fördröjning och 

packet loss, är det något som inträffar ofta? Är det ett 

stort problem? 

 

Det ingick då i förarbetet att vi gjorde ju satte ju ut 

… Finns ju ett program som kan simulera antal 

telefonsamtal över linjen … Så att vi valde ut de allra 

sämsta alternativen och simulerade så att vi körde 

dubbelt så många samtal som man kan ha och vi fick 

aldrig några som helst problem… ja, någon gång har 

det varit ett litet eko, men det är försumbart. 

E2: Ja, ja. Här är en fråga om hur man säkerställer 

kvalitet på bästa sätt. Jag antar att man gör det genom att 

ha ett stabilt lan? 

 

Ja. Nätet är ju det viktig. Strömförsörjning 

naturligtvis 

E2: Ja precis. Vi går över på kostnad. 78,5% av dem 

som inte använder VoIP är oroliga för höga 

implementeringskostnader. Hur ser du generellt på det? 

Det var en stor skillnad mellan dem som har och dem 

som inte har VoIP men …  

 

Ja har dem ett taskigt nät så finns det ju anledning att 

bekymra sig. Vi hade ju inte det. Vi hade rätt bra 

utrustning men vi fick göra en investering så att det 

tycker jag låter lite överdrivet. 

E2: Ja, okej, har du någon aning om den faktiska 

implementeringskostnaden skiljer sig mycket mellan 

stora och små kommuner. 

Nej, du … 

E1: Det hänger mycket på nätet? 

E2: Infrastrukturen som de har från början då antar jag? 

Ja, vi hade kontakt med en kommun som var före 

oss. Umeå var jag uppe själv och hälsa på och 

berättade lite om vad vi hade haft för problem för att 

inte gå i alla fällor. Kostnad pratade vi inte nog så 

mycket om. Hade ni varit och pratat med Kävlinge sa 
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ni? 

E1: Ja Dem var också lite före än oss 

E2: Ja, han vi pratade med var liksom jätte nöjd och att 

det funka hur bra som helst, men ja. Den allra största 

skillnaden i undersökningen sett till procentenheter 

mellan dem som har och dem som inte har såg vi på 

frågan om hög underhållskostnad. Dem som inte har… 

kommuner utan VoIP var nästan 50 procentenheter mer 

oroliga. Ser du någon anledning så hög orolighet 

förekommer? 

 

Nej, alltså, underhållskostnad är en sak som vi 

minskat i och med att det var väldigt bökigt ha det 

gamla. Flytta en telefon var ju ett fysiskt ingrepp att 

koppla om sladdar, spika ett nytt jack och dra kablar, 

men nu är det att bara ta telefonen med sig och 

koppla in det i uttaget. 

E2: Ja precis. Underhåll är något som är på plussidan 

E2: Ja, precis. Det var det vi blev lite förvånade över 

också i enkäten. Att det var så många som faktiskt var 

oroliga över det eftersom det är väl en av dem bitarna 

som är positiv som du sa. Och vi har ju sett att 

underhållskostnaden i praktiken blir lägre på dem allra 

flesta ställena. Eh, om du vet så kan du svara ju. Har ni 

sparat in implementeringskostnaderna på 

underhållskostnaderna. 

 

Vi har ju inte gjort en ordentlig slutanalys, bara min 

känsla här. Nja… 

E1: Har man kunnat se positiva siffror? 

 

Det blir ju en organisationsförändring ungefär 

samtidigt där telefonin innan hade en egen avdelning 

och lyftes in på IT-sidan och fick en gemensam 

ekonomi så att... Telekostnaderna är mindre ja men 

sen beror det på hur man mäter, en hel del är ju 

mätkostnad och så. Det är hur mycket man lägger på 

telefonin respektive datasidan. Min intryck är ju att 

vi totalt sett tjänat på det här men jag kan inte ge 

några siffror som jag kan stå för. 

E2: Nej, det är okej. Vi hoppar in lite på kunskap. Här är 

bara två frågor. Dem stora skillnaderna mellan dem olika 

kategorierna som vi har undersökt verkar till stor del 

bero på brist av kunskap. Hur ser du på det? 

 

Alltså i början var det ju så … I början var man 

väldigt skeptisk på det här med IP-telefoni, men nu 

har det ju funnits i så många år och det är så många 

leverantörer som hjälper till konsulter, så det borde 

inte finnas någon brist på kunskap generellt, men 

kanske i små organisationer är lite rädda. Som jag sa 

innan så är det viktigt att få ut kunskapen om hur 

man hanterar telefonin alltså ut. Vad har vi... Vi har 

4000 anknytningar eller något sånt inom kommunen 

och vi passade på då att även uppgradera det här… 

Vad heter det… teletjänstsystemet samtidigt. Så man 

höjde ju självbetjäningsgraden också att man kan ta 

upp telefonen och säga nu går jag på möte kl 13 och 

sen så är telefonerna stängda. Såna där grejer är 

viktiga att sprida ut och det har vi inte lyckats med 

helt och hållet. 

E2: Men jag tänkte att dem kommuner som inte har 

VoIP dem är ju mycket mer oroliga över saker som nu 

när vi pratar så kanske dem inte borde vara så oroliga 

över dem sakerna och då att det kan bero på brist på 

kunskap. 

Ja man har hört dåliga exempel. Jag vet Umeå som 

var före oss hade ju första dagen dem hade igång IP-

telefonin så dog ju deras ett antal av deras nät på 

grund av kapacitetsproblem, fick dem leva med att 

det var en dålig start innan dem lyckats. 

E2: Det kan ju bero på dålig planering? 

 

Ja, det var nog någon räknefel där. 

E2: Vad tycker du att man ska göra för att utveckla sina 

kunskaper om VoIP 

Som vi gjorde vi tog ju kontakt med andra som 

startat före och kollade deras praktiska erfarenheter. 
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E2: Ta hjälp av varandra? Ja, det är vad jag kan säg. 

E1: Rekommenderar du IP-telefoni till andra 

kommuner? 

 

I: Ja, det finns ju snart inte mycket val… 

 

E1: Varför? Nej, alltså alternativet är ju att man hyr in sig på en 

sån här, växelfunktioner hos teleoperatörer och bara 

jobba med mobiltelefoner och det passa inte Lunds 

kommun för vi inte är så rörliga, men sen kommer 

det ju… Vi håller på att byta IP-plattform också där 

man får telefonimöjlighet på datorn så det kan vara 

ett komplement men alltså vi är ju väldigt beroende 

av att ha annan telefonistfunktion som sån här 

kundsupporttjänst och sånt där man har att svårt att 

lösa på annat sätt än så länge 

E1: Ja, finns det något mer du själv skulle vilja tillägga? 

E2: Svår fråga? 

 

Ja det är väl att man går vidare nu har vi vilat på det 

här i tre år snart och ... Det gäller att hänga med på 

utvecklarsidan och vi kommer förhoppningsvis till 

höst ha ett uppföljningsprojekt på det här alltså vilka 

funktioner… Vi hoppade över några saker i början 

som exempelvis kopplingen till kalendern Outlook 

som är väldigt praktiskt om man ska på möte och då 

markerar man det i kalendern och stänger av mobilen 

automatiskt… bland annat vi tittar på … videosamtal 

kollar vi även på. Det är viktigt att man inte står 

stilla. 

E2: Ja det är allting vi hade. Känner du dig nöjd? Ja, vi får väl se. 

E1: Ja tack så mycket  
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B.9 Intervju med Mikael Mårtensson – Landskrona Kommun 

 

Intervjuare: E1 = Emra; E2 = Emil Informant: Mikael Mårtensson – Landskrona 

Kommun 

E1: Vad har du för position inom kommunen? Jag är samordnare för helpdesk och 

driftsorganisationen. 

E1: Okej. Vilken utbildning har du? Högskoleutbildning. 120 poäng dataingenjör. 

E1: Okej. Hur stora kunskaper har du om VoIP? Små… 

E1: Vilken position har du inom kommunen? 

 

Jag är IT-strateg heter det och har hand om både 

centrala frågor och speciellt den här förvaltningen 

som heter kommunkontoret som är 

kommunledningen som jag jobbar med på. Sen har 

jag varit projektledare för telefoniprojektet det är 

därför jag är här. 

E1: Så du klarar dig? 

 

Ja, precis. 

E2: Men om vi sätter det på en skala mellan 1 till 5? 

 

Ja, en 3:a har jag väl. 

 

E1: Okej. På den positionen du har, hur länge har du 

arbetat där? 

 

Två år. 

E1: Ja då hoppar vi över till VoIP-frågorna. Ni är på väg 

att implementera VoIP, är det internt eller externt? 

 

Det är internt. 

E2: Hur lång tid har det tagit för er att implementera 

VoIP? Du nämnde att det skulle vara färdigt den 1/7, när 

började ni? 

 

När kan det ha varit … Vi gjorde en inventering utav 

hela vårt nätverk i slutet på hösten, november, 

december. Sen har vi nu påbörjat i år med att byta 

hårdvaran och fiber och sådant som vi har behövt 

göra så att det blir ungefär ett halvår. 

E2: Det är rätt snabbt tycker jag, jämfört med vad andra 

har. 

Mm, men vi har fått ta resurser därefter för att hinna 

med. 

E1: Ja okej. För de andra vi intervjuat har sagt ungefär 

två år så det har gått rätt så snabbt 

Ja men jag ska väl säga att vi fuskade väl för ett år 

sedan och gjorde en liten inventering så vi hade lite 

redan och den gick väl på en två-tre månader. 

E2: Är det mycket linor ni fått byta ut och sånt? Inte linor i sig. Det är bara ett fåtal utan det är mer 

hårdvara som inte klarar QoS. 

E2: Ja, ja. Vi går över till lite frågor om hinder. Var det 

du som svarade på enkäten vi skickade ut? 

Nej, det var det inte. 

E2: Okej. Vi ställde frågor angående olika hinder, 

säkerhet osv. och hur orolig man är att de skulle inträffa. 

Undersökningen visade att de kommuner som inte 

använder VoIP generellt är mer oroliga över varje del. 

De olika kategorierna är säkerhet, kvalitet, 

tillgänglighet, kostnad och kunskap. De är alltså mer 

oroliga på varje av dessa kategorier, vad tror du det kan 

bero på? Alltså jämfört med de kommuner som har VoIP. 

Ja, alltså jag tror det beror ganska mycket på 

okunskap egentligen. För tittar man på säkerhet så 

finns där inte mycket större luckor i det än vad det är 

i befintlig telefoni och rent handhavandemässigt och 

sånt så är det nästan samma sak ändå jämfört med 

det vi har idag. Tittar vi på hänvisningssystem och 

sådant som vi har idag så är det nästan samma 

applikation de två så nä jag tror att det är okunskap 

rätt mycket. Sen å andra sidan tittar du på vad det 

kostar… Ja det kostar att införa det men tittar du 

sedan på vad det kostar att flytta en telefon så är det 

ju gratis sedan så länge det finns nät där, och det 

betalar man ju ändå en hyfsad summa för att flytta 

det idag. Så att tittar du på en femårsperiod så borde 

det vara betalt. 

E2: Mm. De här kategorierna jag nämnde för dig precis. 

Skulle du kunna rangordna dem och sätta dem i 

Ja det viktigaste sådär är ju helt klart kvalitet och 

tillgänglighet, det är det ju. Sedan efter det så… 
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perspektiv mot varandra vilken som är viktigast. Du kan 

titta på dem här. 

 

Tyvärr kostnader haha, de kommer högt upp också. 

Sedan säkerhet och kunskapen det är ju som jag sa 

nästan samma sak som idag ju. Tittar man nu bara på 

slutanvändarna blir det ju ingen större skillnad för 

dem när vi gått över heller. Det är samma koder du 

använder och sådär, du får en ny lur det är väl det 

som är den stora skillnaden. Så att nä det är väl 

kvalitet och tillgänglighet och varför vet jag inte men 

de diskussionerna som varit här i varje fall är ju att 

helt plötsligt så blir det helt mycket högre 

tillgänglighetskrav än det vi haft med vanlig telefoni 

tidigare. 

E2: Ja, tillgängligheten är ju just den kategorin på 

enkäten som vi skickade ut som folk är mest oroliga för. 

Ehm, den största oroligheten låg på strömavbrott 

faktiskt. 

 

Ja det håller jag med om. 

E2: Jo jag bara tänker, är det verkligen ett så stort 

orosmoment? Det finns mobiltelefoner som man kan 

använda i extrema nödfall och så. 

 

Nä det är helt korrekt. Men tittar man på sådana 

tjänster som trygghetslarm och sådana grejer så 

fungerar det inte med mobiltelefoner 

E2: Nä det blir svårt. 

 

Och nu kommer vi inte ta med dem i IP-telefonin 

utan de kommer ligga på vanliga telefonlinor men 

där har vi ändå… Får vi ett strömavbrott så fungerar 

de vanliga telefonerna typ 3 timmar innan stationen 

är stängd och det är ju samma sak med 

mobiltelefoner. 

E2: Vilken var den främsta anledningen till varför ni 

valde att gå över till VoIP? 

Att det gamla avtalet går ut och det är en gammal 

växel. 

E2: Så då tyckte ni det var bättre att gå över till detta lite 

nyare? 

Ja, det finns inget att välja på nästan. 

E2: Jag tänker kvalitet. Har ni gjort något extra förutom 

att säkerställa Quality of Service då, för att kunna 

säkerställa kvaliteten på samtalen? 

 

Nej alltså det är ju anledningen till att vi byter… 

Uppgraderar switchar och länkar och sånna grejer. 

Sen så kommer vi att göra en mätning också. Vi 

kommer även göra det i framtiden så vi konstant 

mäter kvalitet och jitter och massa sånna grejer. Det 

ställer ju högre krav på att man har en kontinuerlig 

övervakning av nätverket, det är ju inte som i dag… 

är där en dator som slutar så ja, antingen fungerar 

datorn eller inte men när det gäller IP-telefoni så är 

det ju andra grejer som spelar roll.. 

E2: Jag tänkte på en fråga också… Nu står inte den med 

här… De kommuner som inte använder VoIP, enligt 

enkäten som vi skickade ut, så visade det sig att de är 

väldigt oroliga, väldigt mycket mer oroliga över höga 

underhållskostnader. Hur ser du på det? 

 

Ja. Nä jag tror faktiskt inte att det blir större 

underhållskostnader jämfört med vad vi har idag i 

alla fall, det tror jag inte. Tittar vi för vår egen del så 

är vi ju väldigt beroende av externa parter för det 

befintliga, det kommer vi inte att vara med IP-

telefonin.  

E2: Enligt vad vi sett på enkäten också, och vad vi läst 

också, så visar det sig att underhållskostnaderna oftast 

blir lägre i praktiken. Är det något ni tänkt på, att 

liksom, här kan vi kanske spara in pengar? Att det är en 

av anledningen till varför ni går över? 

 

Nä, rent då för att spara pengar så är det ju flytt av 

telefoner som vi räknar hem allt på. Så att… Vi har, 

jag kommer inte ihåg hur många det är men det är 

jättemånga flyttar per år alltså så att… 

E2: Ungefär, vad ligger summan för kostnaden för alla 

flyttar per år? 

Strax under två miljoner tror jag. 

E2: Det är hiskeliga summor. 

 

Ja, jag har inte riktigt koll på det, det är växeln som 

har det men jag har för mig att det är där siffrorna 

ligger. 

E2: Finns det något annat du vill tillägga? Alltså det vet jag inte ännu. Kom igen efter 
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E1: Skulle du rekommendera VoIP till andra kommuner? 

E2: Nu har de i och för sig inte använt det själv än. 

E1: Ja okej. 

sommaren haha. Men annars tror jag inte, jag ska 

inte säga att det är en gammal teknik nu men, den har 

ju funnits ett tag nu så att det är rätt många som 

implementerat, både bra och dåligt. 

 

E1: Har ni haft något samarbete med någon annan 

kommun? 

Nej 

E2: Är det mycket planering som ligger bakom? 

 

Gigantisk. Det är det, själva införandet är ingenting. 

All den tid vi har lagt i år är bara planering i stort 

sett. 

E2: Andra vi har pratat med har också betonat att de har 

planerat ordentligt och då har implementeringsfasen gått 

smärtfritt.  

Ja men alltså implementeringen det är ju… Två tre 

dagar sen är det färdigt. Det är all planering… Det är 

en gigantisk planering. 

E2: Ja… Finns det något du vill tillägga? 

 

Det jag skulle vilja tillägga är att man bör vara 

väldigt noga med inventeringen av vad man har 

innan man börjar för där gick vi på många minor. 

Massa underväxlar som fanns ute som vi inte hade 

koll på så de ställer ju till problem nu. 

E2: Så man ska ha koll på vad man har. 

 

Ja det ska man och det är likadant de tekniska verken 

under pumpstationer som inte har haft så stor koll på 

vad de har haft för minor och sånt tidigare också så 

att… Man ska vara väldigt noga med inventeringen 

innan man börjar och sen är det planeringar… 

Tekniken i sig är ju inget. Det är den lilla biten. 

E2: De här olika kategorierna. Ni har inte varit oroliga 

över någonting egentligen på det sättet vid införande… 

Jag tänker… Har ni haft en positiv bild gentemot VoIP 

under hela tiden eller har ni varit liksom ”ja jag undrar 

om detta faktiskt kommer att bli bra…”?  

 

Nä självklart har man ju, intryck från andra det inte 

gått så bra för.  Man har ju kollat igenom allt där och 

försökt få sig en bild om varför det inte gått så bra så 

att det. Det blir ju likadant när man kollar på vad 

dem har haft för leverantörer som de haft så 

mm…Rent på den tekniska biten har vi varit positiva 

till det. 

E2: Mm. Sen så… Vad vi har kommit fram till i vår 

undersökning visar ju att oroligheter till stor del 

antagligen beror på okunskap. Vad tycker du man ska 

göra för att öka kunskapen om VoIP? 

Jag tror faktiskt att man ska prata med någon som 

infört det, där det fungerar. Få en bild på hur de 

gjorde från början till slut för att få det att fungera. 

E2: Så inom kommuner kan man då ta hjälp av andra 

kommuner då alltså? 

 

Ja, typ. Och se till så att man använder stora partners 

så man vet att det finns uppbackning om någonting 

nu går åt skogen. För det är ju en viktig bit, har du en 

liten leverantör och det går åt skogen så har de ju inte 

samma resurser för att kunna lösa problemen som de 

större. 

E2: Kommer ni att köra redundanta växlar också? Det kan jag inte svara på just nu. 

E1: Det är det vi har fått höra från de flesta, att de kör 

med det. 

 

Ja nä alltså jag kan inte svara, vi har inte tagit 

ställning till det än men diskussionerna har varit där. 

E2: Okej. Ja men det var allt vi hade annars. Är det någonting är det bara att höra av er. 

E2: Hyggligt, tack så mycket! 

VoIP 

Absolut, tack. 
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