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Sammanfattning 
På några år har användningen av IP-telefoni inom svenska företag tredubblats och vi börjar 
nu se ett attitydskifte gentemot en teknik som länge dragits med dåligt rykte på grund av 
kvalitetsbrister.  

IP-telefoni är ett resultat av att data- och telefonikommunikation vävs samman och att ka-
paciteten i nätverken ökar. Detta medför att man genom att införa IP-telefoni kan genom-
föra kostnadsbesparingar och effektivisering. Men tekniken erbjuder även ökad funktionali-
tet och därmed även mervärde för organisationer som använder IP-telefoni. Inser organisa-
tioner detta och utnyttjar man fördelarna med tekniken för att skapa acceptans inom orga-
nisationen? 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som motiverar en övergång från kretskopplad telefoni 
till IP-telefoni, och hur man inom en organisation skapar acceptans för den nya tekniken. 

Syftet har uppfyllts genom en kvalitativ studie som byggt på semi-standardiserade intervju-
er. Studien genomfördes hos fyra svenska organisationer som implementerat en ”ren” IP-
telefonilösning med IP-växel och hårdvarutelefoner.  

Resultatet av studien visar att det är vanligt att utnyttja en större händelse som startskott 
för implementationen. Detta kan röra sig om en flytt eller en renovering av organisationens 
lokaler. De främsta orsakerna till att man väljer IP-telefoni har visat sig vara kostnadsbespa-
ringar, effektivisering av nätverksinfrastrukturen samt att man ser tekniken som en inve-
stering för framtiden. Det har visat sig att de företag som genomfört en grundlig studie av 
IP-telefoni som teknik, inledningsvis har identifierat fler fördelar med tekniken. 

Vidare har studien även visat att organisationer upplever ett initialt motstånd till föränd-
ringen från anställda och att detta motstånd ofta uppkommer i anknytning till tekniska pro-
blem som uppstår i samband med implementationen. 

Det är mycket ovanligt att organisationer har en speciell fas för att skapa acceptans för för-
ändringen, vilket troligtvis beror på att man ser användandet som liknande med traditionell 
PSTN-telefoni och att resurser istället läggs på att lösa tekniska problem. 
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Abstract 
Over the last few years there has been a threefold increase in the use of IP telephony 
within Swedish companies. We are now beginning to see a change in attitude towards a 
technology that thanks to poor Quality of Service has been struggling with a bad reputa-
tion. IP telephony is a result of computer and telephone networks being converged, and by 
doing this, costs can be saved and efficiency boosted. But the technology does also offer 
increased functionality and thereby added value to the organisations using it. But do or-
ganisations realize this, and do they exploit the benefits of the technology in order to create 
acceptance for it within the organisation? 

The purpose is to examine what the motivating factors are for a transition from PSTN te-
lephony to IP telephony, and also to study how acceptance for the new technology is cre-
ated within the organisation. 

The purpose has been fulfilled by conducting a qualitative study based on semi-
standardized interviews. The study has been conducted at four Swedish organisations that 
have implemented a "pure" IP telephony solution including IP gateways and IP telephones. 

The result of the study shows that it is common to use a "big event" as a starting block for 
the implementation. This could be a relocation or the restoration of an office building. The 
main reason for choosing IP telephony is the fact that convergence cuts costs, boosts effi-
ciency, and that organisations see IP telephony as an investment for the future. We have 
noticed that organisations that conduct a thorough study of IP-telephony have identified 
more functional advantages with the technology.  

Furthermore, the study has shown that organisations experience initial resistance from us-
ers, and that this resistance often arises in connection to technical problems that transpire 
during the implementation. 

It is rare for organisations to have special phase for creation of acceptance, which most 
likely is due to the fact that organisations see the use of IP telephony as similar to the use 
of traditional PSTN telephony, and that resources instead are being placed on solving tech-
nical problems. 
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 Inledning 

1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till denna uppsats. Vi kommer att föra en diskus-
sion kring problemet som ligger till grund för vår undersökning och formulera ett syfte med uppsatsen. Ut-
över detta kommer vi även att redogöra för de avgränsningar som gjorts inom vårt studieområde.   

1.1 Bakgrund 
Den 10 augusti 1876 genomfördes historiens första långdistanssamtal, då Alexander Gra-
ham Bell från sin hemstad Brantford, Canada, ringde sin assistent som för tillfället befann 
sig 16 kilometer bort i den närliggande staden Paris. Sedan dess har teknik funnits som 
möjliggjort för människor och företag att kommunicera genom kretskopplad telefoni. På 
senare år och allteftersom informationsbehovet ökat på samma gång som informationstek-
niken utvecklats, har nya innovationer för kommunikation uppstått. 

Utvecklingen av Internet har lett till nya möjligheter inom kommunikation och tack vare 
den nya bredbandstekniken har ett nytt fenomen uppstått, nämligen röstkommunikation 
över datornätverk, eller så kallad IP-telefoni. Skillnaden mellan vanlig kretskopplad telefoni 
och IP-telefoni är att ljudet i datanätverk kodas digitalt, delas upp och slutligen skickas som 
”paket” över nätverket. Detta sker i princip på samma sätt som man överför e-mail eller 
webbsidor.      

Begreppet IP-telefoni har funnits sedan mitten av 1990-talet och flera organisationer har 
redan implementerat en telefonilösning som är byggd på IP-standard. Dock har IP-telefoni 
på grund av ett (delvis befogat) dåligt rykte och på grund av kvalitetsbrister inte fått det ge-
nombrott som förutspåddes kring millennieskiftet. I dag börjar trenden vända. Tekniken 
har förbättrats avsevärt sedan början av 2000 talet och leverantörer kan idag erbjuda lös-
ningar med fullgod tjänstekvalitet. Detta visar sig givetvis även i användandet. Enligt 
Hamblen (2005), förutspår analysföretaget Gartner att 97 % av alla telefonsystem som in-
stalleras i USA och Kanada år 2007 kommer att vara IP-baserade. Även den svenska mark-
naden börjar bli mer öppen i sin attityd mot IP-telefoni. Enligt Wallström (2005) använde 
cirka 10 000 svenska företag IP-telefoni år 2004. Detta kan jämföras med åren innan, då 
antalet användande företag var cirka 3 000 år 2003 och cirka 1 000 år 2002. Men trots den-
na avsevärda uppgång anser vi inte att vi kan se detta som något slags genombrott. Antalet 
företag i Sverige uppgår enligt Wallström (2005) till cirka 770 000, vilket innebär att det en-
dast är cirka 1,3 % av de svenska företagen som idag som använder IP-telefoni. 

IP-telefonins utveckling

1000

3000

10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2002 2003 2004
År

Antal företag

 

Figur 1 Användning av IP-telefoni inom svenska företag. 
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 Inledning 

1.2 Problemdiskussion 
Användandet av IP-telefoni inom Svenska organisationer är i dagsläget relativt begränsat. 
Detta kan givetvis bero på att det föreligger en naturlig skepsis till förändring hos många 
organisationer, på samma gång som de problem IP-telefoni har brottats med under inled-
ningsfasen kan ha hämmat utvecklingen. En annan faktor kan vara det faktum att många 
organisationer anser att de gamla kretskopplade systemen fungerar mycket bra och man har 
svårt att identifiera ett tillräckligt starkt skäl för att motivera en övergång från kretskopplad 
telefoni till IP-telefoni.  

Men över det senaste året har vågen börjat vända. Som vi behandlade i bakgrunden har IP-
telefoni haft ett rejält uppsving under det senaste året, då vi sett en trefaldig ökning av an-
vändandet inom företag. Anders Wedar (2005, återgiven i Wallström), analytiker på analys-
företaget Stelacon, som genomfört en studie rörande företags användning av IP-telefoni, 
anser att marknaden upplever en stark attitydförändring gentemot IP-telefoni, även om det 
är för tidigt att tala om ett genombrott.    

Som vi ser det, betyder ett införande av IP-telefoni i organisationen att IT- och organisa-
tionsledningen har accepterat tekniken. Att detta generellt håller på att ske ser vi bevisat av 
den ökning av användning som nu sker. Men då ledningen accepterat tekniken gäller det att 
förmedla denna acceptans till slutanvändarna, det vill säga de övriga anställda inom organi-
sationen. Vi tror detta kan vara svårt, speciellt om orsaken till införandet av den nya tekni-
ken endast är rotad i ekonomiska aspekter, vilket vi tror ofta är fallet. De anställda kan då få 
svårt att acceptera den nya tekniken eftersom de ej ser den personliga nyttan, utan endast 
de problem som finns i att lära sig ny teknik och anpassa sig till nya rutiner.   

Frågan vi ställer oss i anslutning till detta är; vilka faktorer är det som motiverar en över-
gång till IP-telefoni, och hur skapas acceptans inom organisationen för den nya tekniken?  

Den främsta faktorn och den som oftast lyfts fram i media och övrig litteratur, är kost-
nadsbesparingar. Detta bekräftas till exempel av Himmelsbach (2005), som skriver att de 
flesta företag motiveras av kostnadsbesparingar, men är inte medvetna om hur tekniken 
kan hjälpa dem på andra områden.  

Vi tror att organisationer som identifierat andra drivkrafter än kostnadsbesparingar har ett 
bättre utgångsläge då det gäller att förmedla acceptans för tekniken inom organisationen. 
Det är således inte bara ekonomiska fördelar med tekniken utan även fördelar som positivt 
kan påverka användarnas attityder.  

Mycket har skrivits om IP-telefoni under de senaste åren och merparten av forskningen har 
varit inriktad på tekniska aspekter av tekniken. En orsak till detta kan givetvis vara det fak-
tum att IP-telefoni är en relativt ny och än så länge ”anonym” företeelse. Med detta vill vi 
ha sagt att forskare kanske ännu inte hunnit utvärdera användandet av IP-telefoni i den ut-
sträckning som man utvärderat tekniska aspekter av tekniken.  
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1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som motiverar en övergång från kretskopplad telefoni 
till IP-telefoni, och hur man inom organisationer skapar acceptans för den nya tekniken.  

Följande frågeställningar kommer att hjälpa oss uppfylla syftet med undersökningen: 

- Varför implementerar organisationer IP-telefonisystem? 

- Hur ser förändringsprocessen ut inom organisationer för att skapa acceptans för 
den nya tekniken? 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer i denna uppsats att begränsa vår beskrivning av IP-telefonins tekniska aspekter, 
men anser dock att viss teknisk information i referensramen är ett måste för att förstå hel-
heten i ämnet. Fokus kommer att ligga på drivkrafter bakom ny teknik och förändring 
inom organisationer. 

Vi har i undersökningen valt att avgränsa oss till organisationer som implementerat en 
”ren” IP-telefonilösning, vilket inkluderar IP-växel och hårdvarutelefoner.  Vi anser att det 
endast är då denna ”rena” lösning implementeras, som företag måste söka motiv till en im-
plementation och skapa acceptans för denna.  

1.5 Intressenter 
Denna kandidatuppsats kan vara intressant för flera olika parter. Vi har identifierat följande 
intressenter:  

- Organisationer som står i startgroparna för att införa ett IP-telefonisystem.   

- Organisationer som redan har implementerat ett IP-telefonisystem. 

Dessa organisationer kan se vilka fördelar som finns med IP-telefoni och således även se 
motiv för en övergång från kretskopplad telefoni till IP-telefoni. Dessa motiv kan sedan 
matchas mot de skäl som fick dem att överväga eller genomföra en implementation till IP-
telefoni. Dessa intressenter kan även se hur man inom andra organisationer skapat accep-
tans för den nya tekniken. 

- Leverantörer av IP-telefonisystem. 

Leverantörer av IP-telefoni har en möjlighet att se vilka motiv som påverkar organisationer 
i deras val. Är detta samma drivkrafter som leverantörerna förmedlar, eller har organisatio-
ner en ”smalare syn” på tekniken? 

1.6 Begreppslista 
IP-telefoni är ett relativt övergripande begrepp och förekommer ofta i samma konsensus 
som Internettelefoni och VoIP. Vi anser det viktigt att klargöra vad vi menar med begrep-
pet IP-telefoni och även förklara den innebörd vi ser i övriga begrepp som används i upp-
satsen. Begreppen är baserade på ITU:s (International Telecommunications Unions) defini-
tioner (Sagna, 2000), men vi har även valt att i viss mån anpassa definitionerna för att öka 
klarheten i dessa. Flera av dessa begrepp diskuteras vidare och i större omfattning i kapitel 
3.1. 
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IP-telefoni  IP-telefoni är kommunikation, främst i form av tal, som sker över 
privata och publika IP-baserade nätverk. Det absolut mest kända nät-
verk av denna karaktär är Internet.  

 
IP-telefon En hårdvarutelefon som används för att ringa samtal över ett IP-nät. 

Hårdvarutelefoner är utrustade med en display för att kunna hantera 
de tjänster som IP-telefoni erbjuder. 

Internettelefoni Internettelefoni anses i denna uppsats vara röstsamtal som via 
mjukvarutelefoner/ klienter och gratisprogram förs mellan två eller 
flera samtalsparter över Internet. 

Mjukvarutelefon Detta uttryck ser vi som synonymt med mjukvaruklient och 
softphone (diskuteras i avsnitt 3.1), och är ett program som installe-
ras på en dator för att möjliggöra röstkommunikation över Internet. 

VoIP Voice over IP, eller VoIP, ses som en underkategori till IP-telefoni, 
där fokus ligger på ordet Voice (röst). Med VoIP menar vi röst-
kommunikation över Internet. Det väsentliga är filtreringen från det 
mer generella ordet IP-telefoni där kommunikation även kan ske i 
form av till exempel video.  

PSTN ”Public Switched Telephone Network” är det internationella telefo-
nisystemet som genom kopparkabel bär analog röstdata. PSTN är 
vad som kan kallas det traditionella telenätet.  

Vi finner det även nödvändigt att klargöra vad vi menar med några av de begrepp som 
främst förkommer i den empiriska delen av uppsatsen. 

Införande Ett införande betyder, som vi nämnde tidigare, att ledningen har ac-
cepterat tekniken och att man implementerar IP-telefoni. 

Implementering Med implementering menar vi själva hårdvaruinstallationen av IP-
telefoni och den tillhörande förändringsprocessen. 

Acceptans Med acceptans menar vi ett personligt godkännande av IP-telefoni 
som teknik. Det vill säga att man accepterar tekniken och använder 
den. 

Förändringsprocess Med förändringsprocess menar vi en övergång från ett tillstånd till 
ett annat. Vi ser en förändringsprocess som bestående av ett antal 
sammanhängande aktiviteter (till exempel förstudie, beslut, imple-
mentation, uppföljning). 

 

 4



 Metod 

2 Metod  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den metodansats som valts för vår undersök-
ning. Vi kommer även att beskriva förfarandet för datainsamlingen, val av responden-
ter, tillvägagångssätt för undersökningen, källkritik samt analysmetod. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 
Att genomföra en kunskapskaraktärisering är enligt Goldkuhl (1998) nödvändigt för att 
kunna fastställa strategi för utveckling av kunskap. En kunskapskaraktärisering är således 
bra för att finna rätt metod för undersökningen. Vi vill i denna uppsats utveckla kunskap 
rörande motiv för införandet av IP-telefoni i en organisation och skapandet av acceptans 
för den nya tekniken inom organisationen. Goldkuhl (1998) har identifierat elva typer av 
kunskap. Av dessa anser vi att följande kunskapstyper berör vår uppsats. 

Kategoriell kunskap – är den grundläggande kunskapsform som alla andra kunskapsformer är 
beroende av. Vid utveckling av kategoriell kunskap begreppsliggörs fenomen. Detta är 
mycket viktigt för att öka förståelsen för studieområdet. I denna uppsats ser vi kategoriell 
kunskap som klargörandet och definierandet av begrepp. Detta görs främst i uppsatsen re-
ferensram och i syfte att hjälpa oss få en djupare förståelse för ämnet på samma gång som 
det underlättar för läsaren att tolka analysen.    

Deskriptiv kunskap – är kunskap som beskriver egenskaper hos en studerad företeelse. Den-
na kunskap kan, beroende av egenskapen, vara både kvantitativ och kvalitativ. Vi kommer 
att beskriva kunskap av kvalitativ art, eftersom vi genomför en kvalitativ undersökning i 
syftet att svara på frågor som varför företag använder IP-telefoni, och hur man skapar accep-
tans för tekniken. 

Förklarande kunskap – innebär att man redogör för varför något är på ett särskilt sätt. Med 
detta menas att man anger orsaker, grunder, skäl eller förutsättningar för ett förhållande. 
Då man inom samhällsvetenskap utvecklar förklarande kunskap, anger man ofta intentio-
ner som grunder för handlingar. Dessa handlingar kan även innehålla påverkande faktorer. 
Vi vill förklara vilka faktorer som får organisationer att använda IP-telefoni och vilka hand-
lingar som görs för att skapa acceptans för den nya tekniken.  

Normativ kunskap – innebär vägledande kunskap. Denna kunskap är handlingsinriktad och 
kan vara regler, riktlinjer och råd för hur man bör handla i olika situationer. Normativ kun-
skap har ofta en referens till värdekunskap. Med detta menas de önskvärda effekter som 
handlingen leder till. Vi vill utveckla normativ kunskap i den bemärkelsen att vi ger råd för 
varför IP-telefoni kan vara värt att överväga. Vi vill även ge riktlinjer för hur man skapar 
acceptans för ny teknik i en organisation. Vi ser även länken till värdekunskap i den bemär-
kelsen att vi genom vår studie vill undersöka vilka önskade effekter man upplevt i och med 
ett införande av IP-telefoni som teknik.   

2.2 Metodansats 
Då man genomför en empirisk studie finns det olika ansatser för att nå fram till resultat. 
Den metod för datainsamling som väljs, bör vara anpassad till undersökningen och hjälpa 
undersökaren uppfylla syftet med studien. 

Lundahl & Skärvad (1999) redogör för två angreppssätt. Den kvantitativa metodteorin, 
som har sin utgångspunkt i mätproblematiken, och den kvalitativa metodteorin, som syftar 
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till att beskriva, analysera och förstå beteenden hos individer och grupper. Således kan sä-
gas att en kvantitativ forskningsmetod innebär någon form av mätning där syftet antingen 
är förklarande eller beskrivande, medan en kvalitativ forskningsmetod innebär tolkning av 
människors upplevelser eller förhållningssätt till fenomen. Bell (2000) sammanfattar detta 
genom att skriva att forskare som anammar ett kvalitativt synsätt vill skapa insikt, medan 
forskare som jobbar med en kvantitativ ansats har statistisk analys som mål för sin forsk-
ning. 

Vi har med detta i åtanke valt att använda den kvalitativa metoden för att uppfylla syftet 
med denna uppsats. Vi anser att denna metodansats är den mest lämpliga, då den enligt 
Lundahl & Skärvad (1999) kännetecknas av att forskaren söker svar på hur människor upp-
lever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och överhuvudtaget de sammanhang i vilka de 
ingår. Vi tror även att vi kan få bättre svar på våra forskningsfrågor, samt få en djupare för-
ståelse för studieområdet genom att ha en viss närhet till de studerade objekten. Denna 
närhet tror vi även kommer att möjliggöra större flexibilitet i studien. Repstad (1999) be-
skriver närhet och flexibilitet som kännetecken för en kvalitativ studie och hävdar att detta 
möjliggör för ändringar i frågeschemat och anpassning då nya frågeställningar och problem 
dyker upp. 

Vi har även i detta skede tagit i beaktande hur data kommer att presenteras. Lekvall & 
Wahlbin (2001) skriver att en distinktion mellan en kvantitativ och en kvalitativ ansats i 
grunden handlar om två saker. Hur insamlad data uttrycks inför den analys som skall göras 
och hur den inledande analysen görs. Här görs en distinktion mellan statistiska samman-
ställningar, som är resultat av kvantitativa undersökningar och verbala resonemang, och 
tankefigurer som resultat av kvalitativa undersökningar. Vårt mål är att presentera insamlad 
data i verbala resonemang och detta ger oss således ytterligare en orsak att välja den kvalita-
tiva ansatsen i vår undersökning.   

2.3 Datainsamling 
Det är främst två aspekter vi tagit i beaktande vid datainsamlingen till denna uppsats. Den 
ena är informationens relevans och den andra är vad vi vill kalla informationens betydelse 
för tillfället. Med relevans menar vi att informationen skall vara relevant för att hjälpa oss 
uppfylla syftet med uppsatsen. Vid insamling av empirisk data har vi utgått från teori i refe-
rensramen för att formulera relevanta frågor. Med informationens betydelse för tillfället 
menar vi att informationen ej får vara föråldrad eller inaktuell. IP-telefoni är ett område 
under stark utveckling och vi har därför i referensramen velat hitta så aktuella referenser 
som möjligt. 

2.3.1 Primärdata 
I denna uppsats har vi utgått från två typer av data, primär- och sekundärdata. Logiskt nog 
har dessa data samlats in på två olika sätt. Dels genom litteratur i form böcker, tidskrifter 
och på Internet, och dels genom en empirisk datainsamling. Repstad (1999) betecknar des-
sa källor som primär- och sekundärkällor och redogör för följande exempel. En primärkälla 
är till exempel ett originaldokument eller en videoinspelning av en händelse. Observationer 
som gjorts och dokumenterats av direkta observatörer av en företeelse har högre trovär-
dighet än berättelser som baseras på vad andra hört eller sett.  

”En primärkälla är den första kända versionen av en källa som forskaren har tillgång till” 
(Repstad, 1999. s. 90).   
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Det finns givetvis olika sätt att samla in primärdata för en undersökning och insamlingen 
bör ske anpassat av den undersökning man ämnar göra. Vi har valt att genomföra intervju-
er av den enkla orsaken att vi vill ha flexibilitet i datainsamlingen. Vi anser det område vi 
ämnar undersöka vara komplext och vi vill ha god möjlighet att diskutera och om nödvän-
digt ställa följdfrågor till respondenterna. Detta är en av de fördelar som Repstad (1999) 
diskuterar. Flexibiliteten gör att man under samtalets gång kan justera intervjumallen och 
en av grundstenarna är att tillvägagångssättet kan anpassas och förändras under arbetes 
gång.  

Men det finns även nackdelar med ett intervjuförfarande som vi måste vara uppmärksam-
ma på. Intervjumetoden har enligt Repstad (1999) fått kritik för att vara alltför fokuserad på 
enskilda individer och deras åsikter och för att inte ta i beaktande sociala och materiella 
strukturer. Vi inser även att vi ej kommer att uppnå generaliserbarhet i studien. För att testa 
förfarandet och intervjuschemat kan man genomföra en pilotundersökning. Denna inklu-
deras inte i undersökningen och fyller således inte något syfte vad gäller påverkan på analy-
sen. Vi kommer ej i vår studie att genomföra en pilotundersökning eftersom vi anser att det 
vore allt för tidskrävande och för att vi tror det vore svårt att hitta respondenter till en del 
av studien som inte kommer att presenteras. Vi tror inte detta kommer att påverka utfallet 
av vår undersökning.     

2.3.2 Sekundärdata  
Vi har utöver insamling av primärdata utgått från sekundärdata i form av böcker, facktid-
ningar, tidskrifter och information på Internet. Sekundärdata är enligt Björklund & Pauls-
son (2003) data, som har tagits fram i annat syfte än det som föreligger för den aktuella stu-
dien. Detta kan enligt Lundahl och Skärvad (1999) vara information som finns i till exem-
pel böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar, styrelseprotokoll och dagböcker, men kan 
även vara information som hämtas från media, som till exempel radio eller TV. Denna in-
hämtning av sekundärdata benämner vi här litteraturstudie och denna ligger som grund för 
uppsatsens referensram. Referensramen skall i sin tur ligga som grund för vår undersökning 
och hjälpa läsaren sätta resultatet i sammanhang till helheten. 

Vi nämnde tidigare att informationens betydelse för tillfället varit en viktig ledstjärna vid in-
samling av data för uppsatsen. Detta gäller inte minst insamlingen av sekundärdata. I detta 
fall har Internet varit en bra informationskälla. Informationssökning på Internet är ett bra 
sätt att få tillgång till den senaste informationen. Det är dock enligt Lundahl & Skärvad 
(1999) mycket viktigt att ha förmåga att skilja väsentlig från oväsentlig information och att 
vara källkritisk. På Internet kan mycket av informationen vara vinklad, partisk eller ofull-
ständig. Vi har varit källkritiska i den bemärkelsen att vi endast tagit information från före-
tags och kända organisationers webbplatser. En annan viktig källa för insamling av aktuell 
data har varit branschtidningar. För att här uppnå en bra nivå på källkritik har vi valt att 
endast återge information som givits av branschvetare och analytiker, där grundfakta tagits 
fram genom trovärdiga undersökningar av kända analysföretag. Det vill säga, vi presenterar 
inte journalisters eller reportrars egna åsikter eller ståndpunkter. 

2.4 Val av respondenter 
Vi har valt att genomföra vår undersökning hos fyra organisationer i Sverige. Vår initiala in-
tention var att begränsa oss till företag i Jönköpings kommun och även sätta kategorier för 
antalet anställda och bransch. Vi insåg dock relativt snart att det faktum att knappt 1,3 % av 
Sveriges företag använder IP-telefoni (Wallström, 2005), skulle få stora konsekvenser för 
vår undersökning. Detta faktum har lett oss att tro att marknaden för närvarande inte är 
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tillräckligt stor för att genomföra en segmenterad undersökning hos till exempel små och 
medelstora IT-företag inom Jönköpings kommun. 

Efter övervägande har vi dessutom insett att oavsett vilket slags företag det handlar om och 
i vilken kommun de ligger, måste de använda sig av telefoni. Implementerar man sedan IP-
telefoni så måste det finnas motiv till detta. Vi tror därför inte att det faktum att vi inte valt 
specifika kommuner eller branscher för vår undersökning kommer att påverka utfallet. 
Dock inser vi att vi kanske tappar en dimension i vår undersökning genom att inte dela in 
organisationer i branschkategorier. Det hade varit mycket intressant att se skillnader i ac-
ceptans av ny teknik mellan till exempel teknikföretag med stor teknikacceptans och äldre 
mer tekniskt konservativa företag. Vi inser även att vi åsidosatt vissa kostnads- och be-
kvämlighetsaspekter i form av fördelar med geografisk närhet, då vi valt respondenter. Va-
len har även till viss del gjort det svårare för oss att följa upp intervjuer med den närhet 
som vi önskat. 

De organisationer vi valt har alla implementerat en ”ren” IP-telefonilösning. Det vill säga 
att man har en specifik telefoniväxel för IP-telefoni och att man ringer via IP-telefoner (se 
IP-telefon i begreppslista). Detta kriterium anser vi vara mycket viktigt för att få relevant 
information rörande hur man skapar acceptans inom företagen. Vi har således utelämnat 
organisationer som endast använder Internettelefoni eller där man använder en IP-
telefonilösning som är mycket begränsad i antal användare.      

Vad gäller valet av antal respondenter, har vi kommit fram till att fyra organisationer kan 
vara lämpligt eftersom vi kommer att genomföra djupgående intervjuer. Fler organisationer 
än fyra kan leda till att intervjuförfarandet tar allt för lång tid och att därmed analysen blir 
lidande. Detta kan i sin tur leda till att syftet med uppsatsen inte uppfylls. Färre organisa-
tioner än fyra tror vi kunde göra det svårt att komma fram till meningsfulla slutsatser. Vi är 
samtidigt medvetna om att detta antal organisationer inte kommer att tillåta en generalise-
ring av resultatet. Detta har ej heller varit syftet med denna studie, som är av kvalitativ art. 

2.5 Val av intervjutyp 
Som vi diskuterat tidigare kommer vi i denna uppsats att genomföra respondentintervjuer 
för att samla in primärdata. Det första vi tagit i beaktande vid planerandet av intervjuer är 
vilken typ av intervju som skall genomföras. Lundahl & Skärvad (2000) redogör för tre ty-
per av intervjuer; standardiserade, icke-standardiserade och semistandardiserade.  

Vid standardiserade intervjuer är både frågor och den ordningsföljd de ställs i, förutbe-
stämd. Dessa frågor och ordningsföljden måste vara samma för alla respondenter i under-
sökningen. Fördelen med detta förfarande är att det underlättar för en kvantitativ bearbet-
ning av den insamlade datan. (Lundahl & Skärvad, 2000)  

Vid ostandardiserade intervjuer kan man välja frågor och ordningsföljd fritt under inter-
vjuns gång. Detta, menar Lundahl & Skärvad (2000), betyder att intervjun kan bli betydligt 
mer flexibel och situationsanpassad, samt att svaren blir mer uttömmande och nyanserade. 
Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan ostandardiserade intervjuer ha formen av samtal 
där frågorna kommer upp efter hand.  

Semistandardiserade intervjuer kan ses som ett mellanting mellan standardiserade och icke-
standardiserade intervjuer. Här är frågorna och ordningsföljden bestämd i förväg, men man 
tillåter sig som intervjuare att ställa följdfrågor. Detta är enligt Björklund & Paulsson (2003) 
bra då man vidare vill undersöka respondentens svar eller reaktion på tidigare ställda frågor. 
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Vi har valt att använda oss av den semistandardiserade typen av intervju för vår undersök-
ning. Vi anser att det är nödvändigt att ha en förutbestämd ordningsföljd på frågorna för 
att få jämförbara och lättolkade svar, men vi vill även ha möjlighet att ställa följdfrågor i de 
fall vi känner att primärsvaret var otydligt eller undvikande, eller då vi behöver få mer ut-
tömmande svar. Möjlighet att ställa följdfrågor kommer även att skapa förutsättning för vi-
dare diskussion under intervjuns gång.      

2.5.1 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
Enligt Nyberg (2000) är det viktigt att planera datainsamlingen noggrant innan man börjar 
med det praktiska arbetet. Respondenter bör väljas på ett meningsfullt sätt och mycket ef-
tertanke bör även läggas på utformandet av meningsfulla intervjufrågor som återspeglar 
syftet med undersökningen. Dessa två aspekter har till stor del styrt vårt upplägg vid inter-
vjuerna. Vi har till intervjuerna sökt personer som i så stor utsträckning som möjligt haft en 
inflytande och medverkande roll vid både utredning och implementering av IP-telefoni 
inom den aktuella organisationen. Dessa personer kan till exempel vara IT-chefer, IT-
samordnare, eller projektledare för implementeringen av IP-telefoni. Det viktiga för oss 
har, som Repstad (1999) betonar, varit att respondenten skall kunna bistå med viktig och 
relevant information som hjälper oss besvara uppsatsens forskningsfrågor. Vi är medvetna 
om att de respondenter vi väljer kan uppfattas som positivt inställda till tekniken. Detta av 
den enkla orsaken att de haft en beslutande roll i implementationsprocessen. Vi tror dock 
inte att detta påverkar undersökningens utfall, med tanke på att de forskningsfrågor vi ställt 
upp inte ger så stor möjlighet till personliga åsikter kring tekniken som sådan.  

För att få tag på respondenter som fyller de kriterier vi nämnde ovan, genomförde vi en 
rundringning till företag som vi genom Internet och leverantörers hemsidor identifierat 
som användare av IP-telefoni. Vi bad att få tala med personer i organisationen som hade 
varit ansvariga för implementationen av IP-telefoni och redogjorde för dessa vårt ärende 
och syftet med vår studie. För att få reda på i vilket stadium de var av implementationen 
och vilken typ (se definitioner) av IP-telefoni det rörde sig om, ställde vi även några inle-
dande frågor via telefon. Om företaget föll in under de kriterier vi satt upp (se avsnitt 2.4), 
ställde vi frågan om de var intresserade av att ställa upp på en intervju och vi diskuterade 
även, vid positivt svar, tidpunkt för intervjun. Telefonsamtalen följdes upp med ett e-mail, 
där vi kort redogjorde för våra forskningsfrågor och även bekräftade det datum och den tid 
vi kommit överens om för intervjun. Detta för att respondenten på ett bättre sätt skulle 
kunna förbereda sig för intervjun.    

Vi har under samtliga intervjuer använt oss av inspelningsapparatur. Det finns givetvis både 
fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer, men vi har efter övervägan kommit fram 
till att fördelarna i vårt fall överväger nackdelarna. Nyström (1999) skriver att användning 
av bandspelare är mycket vanligt under kvalitativa intervjuer och även om respondenten i 
början kan känna sig något obekväm i situationen glöms detta snart bort. Repstad (1999) 
instämmer då han skriver att en del respondenter kan bli extremt osäkra på grund av närva-
ron av en bandspelare och att hela situationen kan bli konstlad. Fördelarna med att spela in 
intervjuer är flera. Man slipper enligt Repstad (1999) den filtrering som anteckningar inne-
bär, man kan fokusera på respondentens beteende på ett helt annat sätt och man ger även 
sig själv chansen, genom att lyssna på genomförda intervjuer, att förbättra intervjuförfaran-
det under undersökningens gång. Nyberg (2000) går till och med så långt att han anser att 
det stör mer om intervjuaren antecknar under intervjun, än om man använder sig av en 
bandspelare. Med detta sagt anser vi att vi har nytta av de inspelade intervjuerna både under 
själva datainsamlingen och under analysfasen.   
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Då vi genomfört intervjun och tackat för medverkan, har vi även bett om att få återkomma 
till respondenten om ytterligare frågeställningar skulle dyka upp under genomgången av 
den insamlade datan. 

2.5.1.1 Utformning av intervjufrågor 
Vid utformningen av intervjufrågor har vi jobbat med syftet och referensramen som ut-
gångspunkt. Målet har varit att genom välformulerade frågor få så relevant material som 
möjligt, för att på bästa sätt kunna svara på de forskningsfrågor som ställdes upp i avsnitt 
1.3 och för att underbygga syftet. Vi har valt att lägga upp intervjufrågorna i två olika 
”block”. I den första delen av intervjun sökte vi svar på hur IP-telefonilösningen ser ut 
inom den aktuella organisationen, samt vilka motiv som låg bakom införandet av IP-
telefoni. I den andra delen låg fokus på hur tekniken mottogs av användarna inom organi-
sationen och hur man skapande acceptans för den nya tekniken. 

Vi har även valt ett ställa en fråga som inte har någon direkt koppling till forskningsfrågor-
na, men som vi ända anser relevant med tanke på uppsatsen intressenter. Detta är vilka råd 
man med grund i erhållna lärdomar, har att ge till organisationer som för närvarande plane-
rar en implementation av IP-telefoni. 

2.5.1.2 Hantering av intervjumaterial 
Efter utförd intervju har vi lyssnat igenom materialet och fört anteckningar för att identifie-
ra vad vi anser vara relevant för vår studie. Det material som sållats bort har ej varit aktuellt 
att ta med i uppsatsen då det handlat om oväsentlig information som förts fram av respon-
denten då intervjun gått in på ”sidospår”. Den återgivning av intervjuerna som finns i kapi-
tel 4 är en sammanfattning. Vi har dock valt att i vissa fall ta med åsikter som vi inte anser 
är helt relevanta under den fråga vi ställt, men eftersom respondenten påtalat detta anser vi 
att vi det måste återges. 

2.6 Uppsatsens trovärdighet 
För att belysa de svårigheter som uppstår i samband med en datainsamling, kommer vi 
nedan att diskutera begrepp som tillämplighet, rimlighet, pålitlighet och noggrannhet. Des-
sa begrepp är enligt Patel & Tebelius (1987) bättre applicerbara på en kvalitativ studie än 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Vårt mål med detta är att, som Patel & Tebelius 
(1987) skriver, ta ställning till problem och svårigheter som uppstår i samband med vald in-
samlingsteknik i relation till önskad information.  

2.6.1 Tillämplighet 
Enligt Patel & Tebelius (1987) har tillämplighet att göra med valet av insamlingsteknik och 
undersökningsgrupp i förhållande till frågeställningarna och undersökningsupplägget. Det 
är viktigt att båda dessa aspekter uppvisar så stor användbarhet som möjligt för att vi skall 
få fram den önskade informationen. I kvalitativ forskning ligger fokus som vi tidigare 
nämnt på att upptäcka och förstå och det är därför mycket viktigt att detta återspeglas i val 
av teknik och uppläggning. (Patel & Tebelius, 1987) 

De val vi gjort för att få så hög tillämplighet som möjligt innefattar undersökningstyp och 
val av respondenter. Med grund i de frågeställningar vi har, har vi valt semi-standardiserade 
intervjuer som undersökningstyp. Vi har även lagt stor vikt vid att respondenterna skall ha 
väsentlig information att ge, vilket är mycket viktigt för att för att få svar på våra forsk-
ningsfrågor. Enligt Patel & Tebelius (1987) ger respondenter personliga synpunkter endast 
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om de uppfattar problemet som betydelsefullt. De individer vi intervjuat har alla haft en le-
dande roll vid implementationen av IP-telefoni inom den aktuella organisationen, vilket vi 
anser kommer att höja tillämpligheten i vår studie.      

2.6.2 Rimlighet 
Enligt Patel & Tebelius (1987) måste man i information och tolkningar kunna visa graden 
av rimlighet. Detta görs genom att påvisa att tolkningarna är tillämpbara i flera situationer, 
samt att de bygger på ett rikhaltigt material. För att öka rimligheten är det viktigt att den in-
tervjuteknik som används bedöms ge fyllig och öppen information. Vi bedömer det viktigt 
för rimligheten i denna uppsats att använda ett semi-standardiserat intervjuförfarande för 
att på det sättet få fyllig och öppen information och därmed öka uppsatsens rimlighet. På 
detta sätt kan vi hålla intervjuförfarandet inom ramen för undersökningen, på samma gång 
som vi kan vidareutveckla våra frågor om vi tycker att viktiga aspekter förbigås. 

En annan viktigt del för att uppnå rimlighet är enligt Patel & Tebelius (1987) trovärdighet. 
Med detta menas hur väl den information som erhålls överrensstämmer med verkligheten. 
Vi har i största möjliga mån försökt upprätta ett bra samspel mellan oss själva och respon-
denten för att få så stor överensstämmelse som möjligt mellan ord och handling. Detta har 
vi ansett vara av yttersta vikt då vi genomfört retrospektiva intervjuer. De individer vi in-
tervjuat har alla fått se tillbaka i tiden för att svara på våra frågor. Detta kan enligt Repstad 
(1999) medföra att man ”återskapar eller minns det förgångna genom ett filter av tankar 
och tänkesätt som uppstått långt senare”. (Repstad 1999, s. 81) Här ser vi även en viktig or-
sak för oss att använda ett semi-standardiserat intervjuförfarande då detta tillåter oss att gå 
tillbaka och ställa följdfrågor för att få tidigare svar bekräftade. 

En annan metod vi använt för att skapa rimlighet är att låta respondenten läsa igenom det 
material som intervjun lett till. På detta sätt kan vi se om feltolkningar uppstått som står i 
kontrast mot respondentens uppfattningar. 

2.6.3 Pålitlighet 
Det är enligt Patel & Tebelius (1987) viktigt att kunna visa att tolkningar som görs ej bygger 
på förutfattade meningar och stereotypa uppfattningar. För att undvika detta bör vissa åt-
gärder tas, som visar att förfarandet vid insamling och tolkning av data är trovärdigt. 

Precis som när det gäller rimlighet måste respondenterna enligt Patel & Tebelius (1987) 
vara motiverade. Detta betyder att syftet med studien måste kännas relevant även för re-
spondenten, på samma gång som de måste vara beredda att lämna fyllig och uppriktig in-
formation. Vi anser att alla respondenter varit mycket öppna för våra frågor och villiga att 
dela sina erfarenheter med oss. De har även i samtliga fall uttryckt klart intresse för studien.  

En annan viktig aspekt som Patel & Tebelius (1987) betonar, är hur man tolkar responden-
tens svar. Det finns en mycket stor fara i att vara för engagerad och blanda in egna tolk-
ningar i respondentens. Patel & Tebelius (1987) anser även att själva upptagningen av in-
formation i samband med datainsamling leder till att forskaren får lita på sina egna intryck 
av situationen. Detta kan leda till att felaktig information tas med i uppsatsen. Vi anser att 
vi genom att spela in intervjuerna och genom att vi alltid varit minst två personer närvaran-
de vid intervjutillfället, har minimerat risken för egna tolkningar. Som nämndes i avsnitt 
2.6.2 har vi även låtit respondenterna läsa igenom resultatet av intervjuerna för att öka pålit-
ligheten i den presenterade materialet. 

 11



 Metod 

2.6.4 Noggrannhet 
Enligt Patel & Tebelius (1987) är forskarens noggrannhet och ärlighet avgörande för kvali-
teten på studien. Detta eftersom forskaren endast har sitt eget kunnande och omdöme att 
lita på. En garanti för noggrannhet är att forskaren ständigt reflekterar över processen och 
reflekterar över arbetet. Vi anser att vi i metodkapitlet (kapitel 2) skapat goda förutsättning-
ar för detta eftersom vi noggrant beskrivit hur undersökningen skall genomföras. Vi har 
även under arbetets gång gått tillbaka och reflekterat över vår metodansats. 

Patel & Tebelius (1987) betonar även vikten av noggrannhet i själva tolkningsförfarandet. 
Detta har vi tagit hänsyn till då vi arbetat med att återge information som samlats in under 
intervjuerna. Vi har inte utelämnat information som vi ansett vara opassande eller motsä-
gelsefull, vilket är mycket viktigt för att uppnå noggrannhet i studien. En nackdel i anslut-
ning till detta, är som vi ser det, att viss information som respondenter givit har varit svår 
att placera in under de rubriker vi ställt upp i resultatet av datainsamlingen. Vi har dock valt 
att ta med detta eftersom det återspeglar respondentens reaktion på frågeställningen.  
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3 Referensram 
Detta kapitel har sin utgångspunkt i sekundärdata och vi kommer att redogöra för relevant information 
rörande IP-telefoni som teknik, motiv för införande av tekniken, samt förändring inom organisationer. 

En inledning till, och en kort teknisk beskrivning av IP-telefoni anser vi vara viktigt för att 
läsaren skall kunna sätta sig in i ämnet och skapa en överblick över IP-telefoni som helhet. 
Efter detta kommer vi att beskriva vilka motiv som kan ligga bakom ett införande av IP-
telefoni i en organisation och slutligen kommer vi att redogöra för hur man hanterar för-
ändring i organisationer för att skapa acceptans. Dessa delar är mycket viktiga för att läsa-
ren skall förstå resonemanget i analysen och kunna tolka resultatet av studien. Vi är med-
vetna om att detta upplägg, med fokus (i referensramen) på motiv för ett införande, kan få 
oss att verka positivt inställda till IP-telefoni, men med tanke på uppsatsens syfte ser vi det-
ta som ett relevant upplägg. Vi vill dock betona att det givetvis finns nackdelar med IP-
telefoni, även om vi inte i någon större utsträckning kommer att redogöra för dessa.   

3.1 IP-telefoni 
IP-telefoni är ett begrepp som är väldigt omdiskuterat i media idag. Det har i några års tid 
spekulerats i att IP-telefoni kommer slå igenom och etablera sig som teknik och alternativ 
till vanlig telefoni. Ser vi till utvecklingen ur ett tekniskt perspektiv, så har det gått framåt i 
ganska rask fart. Detta kan tänkas bero på att tekniken bygger på ett stabilt och vedertaget 
protokoll, det vill säga Internet Protocol (IP), vilket också bidragit till teknikens namn. Ut-
går man från de ca 1,3% av Sveriges företag som idag bedöms använda IP-telefoni kan man 
tycka att bilden som media sänder ut inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Ur ett 
privatkonsumentperspektiv ser däremot utvecklingen lite annorlunda ut, där Skype är den 
överlägset mest använda Internetelefoni klienten. Vi anser att detta beror på att mjukvaru-
klienten är gratis och att många idag redan har någon form av Internetuppkoppling som de 
kan utnyttja även i telefonisyfte med hjälp av Skype. Skypes popularitet går inte att ta miste 
på vilket även kan styrkas genom de ca 106 miljoner nedladdningar av programmet som 
gjorts totalt vid skrivande stund (Skype Technologies S.A, 2005). 

Trots ett stort mediapådrag kring IP-telefoni som kanske inte helt korrekt illustrerar hur 
marknaden ser ut idag, så finns det tydliga tecken som visar en stark uppgång för IP-
telefonimarknaden. Dessa diskuterades även kort i avsnitt 1.1. Detta argument kan ytterli-
gare stärkas då en stor aktör som Telia, enligt Augustsson (2004), tvingats se över sin mark-
nadsstrategi för telekommunikation då företag har börjat överge det gamla, stabila och tra-
ditionella kretskopplade telenätet och istället går över till telekommunikation över IP. 

3.1.1 Vad är IP-telefoni? 
Som ett resultat av IP-telefonins utveckling, har en bred begreppsflora uppstått. Denna kan 
vara smått förvirrande, speciellt om den enskilde har begränsade kunskaper om IP-telefoni. 
Exempel på synonyma och närbesläktade begrepp är bland annat, förutom IP-telefoni, Vo-
ice over Internet Protocol (VoIP) och Internettelefoni. Vi har valt att adaptera Internatio-
nal Telecommunication Unions (ITU) definition av IP-telefoni och förklaringar kring be-
greppen, eftersom dessa är väldigt enkla och logiska. ITU är det äldsta standardiseringsor-
ganet för telekommunikation och har spelat en väldigt framträdande roll i utvecklingen av 
IP-telefoni där H.323 standarden är ett alster som är vanligt förekommande i IP-telefoni 
implementationer (Nyqvist, 2004). ITUs definition lyder enligt följande: 
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”IP Telephony is the exchange of information primarily in the form of speech that utilizes 
a mechanism known as Internet Protocol” (ITU, 2003, s. 8). 
 
Kort och enkelt översatt kan man säga att IP-telefoni är kommunikation, främst i form av 
tal, som sker över IP-baserade nätverk. Det mest kända nätverk av denna karaktär är Inter-
net. 
 
ITU utvecklar dock sin beskrivning och detta sker i en huvudkategori och sedan i två un-
derkategorier. IP Telephony, eller IP-telefoni som den svenska benämningen är, kan sägas 
vara en huvudkategori som sedan delas sedan in i två underkategorier där begreppet VoIP 
tillhör ena underkategorin och Internettelefoni tillhör den andra. Begreppen kan ibland 
misstolkas som synonyma begrepp trots att det finns väsentliga skillnader mellan dem. 
Även Bergquist & Sjöstedt (2003) följer ITU:s riktlinjer och menar att Internettelefoni är en 
undergrupp till IP-telefoni där kommunikationen sker helt eller delvis över Internet. Det är 
viktigt att här påpeka att Internettelefoni används i samband med mjukvaruklienter som 
körs på en dator och möjliggör denna kommunikation. Det vanligaste exemplet på detta är 
som vi nämnt tidigare Skype. VoIP, till skillnad från Internet Telefoni, sker över privata IP-
nätverk och dessutom i samband med det publika Internet. Tyngden ligger här på V:et i 
VoIP, det vill säga Voice, och det är just förmedlandet av tal som är i fokus. Även begrep-
pet softphones förekommer och kan lätt blandas ihop med IP-telefoni då softphones också 
är en mjukvaruklient som används vid Internettelefoni, dock med den viktiga skillnaden att 
klienten ofta är anpassad för en speciell typ av IP-telefonilösning. Varje leverantör har då 
ofta utvecklat sin egen mjukvaruklient som är anpassad till företagets egen IP-
telefonilösning. Ett exempel på detta är Ciscos IP Softphone som är speciellt anpassad till 
deras lösningar (Cisco Systems, 2005). 

3.1.2 Utveckling 
Sett till traditionell kretskopplad telefoni så är IP-telefoni ett ganska nytt begrepp. Dock fö-
rekom det forskning kring tekniken redan på 1980-talet i USA, men det var inte förrän i 
början av 1990-talet som IP-telefonin ”pånyttföddes” (Muller, 2000). Sedan dess har ut-
vecklingen varit god och det israeliska företaget VocalTec ses ofta som pionjärer inom IP-
telefoni sedan de lanserade programmet InternetPhone 1995 som gjorde det möjligt för två 
personer att kommunicera via tal med hjälp av deras datorer över Internet (Johansson, 
2003). 

 
Figur 2 IP till IP 

Utvecklingen gick sedan hastigt vidare och redan 1996 fanns det möjlighet att ringa från en 
pc till en vanlig telefon som var kopplad till det traditionella kretskopplade nätet. Detta var 
dock endast möjligt genom att talsignalerna digitaliserades och komprimerades, för att se-
dan omvandlas till digitala IP-paket, vilket skedde med hjälp av en gateway. Gateway har 
spelat en väldigt stor roll i utvecklingen av IP-telefoni och är den enhet som möjliggör 
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kommunikation till och från IP-baserade nätverk och PSTN nätverk, eftersom dessa är in-
kompatibla med varandra. 

 

Figur 3 IP till PSTN 

Redan året därefter fanns möjligheten att ringa från telefon till telefon över Internet. Detta 
skedde förstås också med hjälp av gateways i båda ändarna som kodade och komprimerade 
talsignalerna för att möjliggöra kommunikationen (Johansson, 2003; Sagna, 2000). När man 
väl kommit över tröskeln att kunna ringa från en analog telefon till en annan analog telefon 
över Internet, tog IP-telefonin ytterligare fart och det pratades mycket om dess stora ge-
nomslagskraft. Dock var inte allt guld och gröna skogar. Problem uppstod och detta kan 
anses vara en anledning till varför IP-telefonin inte fått den spridning som var tänkt från 
början. Problem som kan ha varit hämmande för utvecklingen är att IP-baserade nätverk i 
direkt jämförelse med PSTN-nätverk inte är lika stabila och inte kan garantera den band-
bredd som behövs för att upprätthålla ett samtal med god kvalitet. Detta gäller i synnerhet 
vid långdistanssamtal, då Internet blir relativt osäkert som transportmedium ju fler core 
routers1 som trafiken passerar på vägen till sin destination. Detta kan sedan leda till för-
dröjningar vilket kan störa samtalet och i vissa fall även göra det helt omöjligt att föra en 
konversation. Ytterligare besvärligheter kan vara när elakartad kod av något slag, det vill 
säga virus, trojaner, maskar med mera, lyckats smyga in i nätverket och som senare ”auto-
matiskt” duplicerar sig själv och allokerar stora mängder bandbredd. Vid ett nyss beskrivet 
scenario är det möjligt att den legitima datatrafiken i nätverket som drabbats, det vill säga 
även datatrafik i form av tal, begränsas och störs. Detta är naturligtvis en oacceptabel situa-
tion då det mänskliga örat är extremt känsligt mot fördröjningar och störningar. Enligt Per-
cy (2005) uppfattas störningar i samtalet redan vid en fördröjning på 150 millisekunder. 
Fördröjningar och andra anomalier är intressanta ur det perspektivet att de vid telefonsam-
tal över paketbaserade nätverk är faktorer som vi anser kan bidra till ett motstånd av tek-
nikacceptansen inom en organisation. Då det idag finns en djupt rotad förväntan hos män-
niskan att telefonen alltid ska fungera och dessutom med en hög nivå på samtalskvaliteten, 
finns risken att ett visst motstånd kan uppstå under en förändringsprocess som exempelvis 
en IP-telefoniimplementation. 

                                                 
1 Core routers är väldigt kraftfulla routers/datorer vars huvudsakliga uppgift är att bearbeta stora mängder da-

tatrafik i ett nätverk och är viktiga byggstenar i ett stamnät. 
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Figur 4 PSTN - IP – PSTN 

I och med att utvecklingen har gått framåt har telefonileverantörer fått anpassa sig efter en 
föränderlig telekommunikationsmarknad som håller på att konvergeras med datakommuni-
kationsmarknaden. Avancerade företagslösningar har tagits fram där man köra IP hela vä-
gen mellan de parter som deltar i samtalet. Det är även här som kostnadsbesparingarna är 
märkbara för organisationerna, då de slipper de traditionella minuttaxorna som finns när 
samtalen går över PSTN-nätverk. Detta anser vi, som påtalats innan, kan vara en av fakto-
rerna till varför en organisation tar beslutet att implementera en IP-telefonilösning. 

 

Figur 5 IP till IP 

3.1.3 Hur fungerar IP-telefoni? 
En av de mest väsentliga skillnaderna mellan PSTN och IP-baserade nätverk, är hur de al-
lokerar och konsumerar bandbredd under samtal. En av de största nackdelarna med PSTN-
nätverk är att ett samtal som färdas på ett sådant nätverk ständigt konsumerar 64 kbps 
bandbredd i båda riktningarna, oavsett om parterna deltar aktivt i samtalet eller inte. Detta 
kan tyckas vara en anledning till varför PSTN-nätet anses vara så stabilt och välfungerande 
idag. Lyfter man på luren idag tar man för givet att det finns en signal. Ett paketbaserat nät-
verk som IP-telefoni bygger på, skiljer sig på denna punkt i den utformningen att band-
bredd allokeras ”dynamiskt” beroende på hur mycket trafik som passerar i förbindelsen 
(Goralski & Kolon, 2000; Johansson, 2003). Nackdelen är möjligtvis istället att tal och an-
nan fördröjningskänslig data generellt sett inte är särskilt lämplig för paketbaserade nätverk, 
eftersom IP-paket beter sig annorlunda på IP-nätverk jämfört med trafik på PSTN-nätverk. 
Det har exempelvis ingen större betydelse i vilken ordning paketen kommer fram på ett IP-
nätverk så länge det inte är röstdata, eftersom paketen ändå placeras i rätt ordning när alla 
paket har ankommit. Vid röstdata över IP-nätverk är däremot detta oerhört kritiskt för att 
upprätthålla en acceptabel nivå på samtalskvaliteten. Utvecklingen har gått framåt på det 
här området och idag finns flera Quality of Service (QoS) alternativ och möjligheter för att 
konfigurera detta. Ett välkänt exempel är prioriteringen av taltrafik inom nätverket. Då nät-
verket är tungt belastat kan man med hjälp av talprioriteringen se till att taltrafiken kommer 
fram ”i tid” och utan störningar av diverse slag. 
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Forskning har tidigare visat att 64 kbps ger tillfredsställande kvalitet och att en ökad bit-
ström endast ger en svag ökning av ljudkvalitet. I takt med utvecklingen har nya tekniker 
för talkomprimering utvecklats och idag går det att upprätta samtal med tillfredsställande 
kvalitet med en bitström på 8 kbps (Goralski & Kolon, 2000). Tekniken som används vid 
analog till digital konvertering är Pulse Code Modulation (PCM) och bygger på ITU:s tal-
kodningsprotokoll G.711 som även är medlem i H.323 familjen. G.711 protokollet är idag 
ett etablerat talkodningsprotokoll som används både i det fasta nätet och i IP-telefoni im-
plementationer (Nyqvist, 2004). 

Principen för talkodning enligt PCM är tämligen enkel. En talsignal samplas (mäts) 8000 
gånger per sekund och producerar ett resultat på 8 bitar vid varje sampling. Detta resulterar 
i en bitström 64 kbps (Statskontoret, 1999). Fördelen som IP-telefonin har gentemot krets-
kopplade nätverk är att det hos vissa enheter finns möjlighet till en variabel sample rate 
(mätningsgrad), det vill säga att ändra kvalitet på samtalet och allokerad bandbredd under 
samtalets gång (Bergquist & Sjöstedt, 2003). 

3.2 Motiv för IP-telefoni 
Ett av huvudsyftena i denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som får organisationer 
att implementera en IP-telefonilösning. En av de främsta orsakerna och vad vi tror för 
många den enda orsaken, är givetvis kostnadsbesparingar tack vare billigare samtalskostna-
der. En organisation med IP-telefoni kan ringa billigare samtal. Detta gäller speciellt utri-
kessamtal och samtal inom den egna organisationen. Men det finns flera fördelar med IP-
telefoni än kostnadsbesparingar. I detta avsnitt kommer vi att titta närmare på dessa förde-
lar (motiv för införande) för att på så sätt kunna göra en jämförelse mellan teoretiska förde-
lar och de upplevda fördelar som organisationer anser tekniken medför.  

3.2.1 IP-telefoni inom organisationer 
Enligt Brown (2004) bör företag se IP-telefoni som en möjlighet att öka intäkter, kontrolle-
ra kostnader, öka produktivitet samt skapa värde för intressenter. Men för att detta skall 
ske, bör det även vara målet för implementeringen. Enligt Brown (2004) har de flesta före-
tag som implementerat en IP-telefonilösning inte sett någon förändring i form av ökade in-
täkter eller ökat kundvärde. Detta bekräftas även av Cox (2005), som skriver att de flesta 
företag som implementerar IP-telefoni endast motiveras av kostnadsbesparingar och är inte 
medvetna om hur tekniken kan hjälpa dem inom andra områden, som till exempel att bidra 
till ökad produktivitet och bättre kundservice.     

3.2.2 Fördelar  
I följande stycken kommer vi att ta upp tänkbara motiv för ett införande av IP-telefoni.  

3.2.2.1 Kostnadsbesparingar 
Kostnadsbesparingar kan ske på flera olika nivåer. Det vi hittills primärt diskuterat i upp-
satsen är kostnadsbesparingar genom lägre samtalskostnader. Som vi kommer att redogöra 
för nedan finns det flera sätt att dra ner på kostnader genom IP-telefoni. Krapf (2005) skri-
ver att det mest troliga är att man kommer att spara pengar både på det faktum att samtalen 
blir billigare, men även eftersom kostnaderna för nätdrift blir billigare.  
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Enligt Harte (2003) kan företag spara upp till 70 % i samtalskostnader jämfört med krets-
kopplad telefoni. Brown (2002) sätter detta i ett annat perspektiv och hävdar att samtal 
över IP-nät kostar 1/27:e del av vad kostnaden av samma samtal över kretskopplade nät är. 
Detta är ensamt ett relativt starkt motiv för företag att implementera IP-telefoni. Kost-
nadsbesparingar på långdistanssamtal är enligt Black (2002) en drivkraft, men även det fak-
tum att företag kan ringa kostnadsfritt inom den egna organisationen ser Black (2002) som 
en kostnadsbesparande faktor. Enligt Krapf (2005) kan företag spara över 40 % av avgif-
terna endast för långdistanssamtal genom att ringa genom IP-telefoni. 

Krapf (2005) anser även at det är det mycket troligt att de flesta företag kan motivera ett in-
förande av IP-telefoni endast tack vare de kostnadsbesparingar som kan göras genom billi-
gare samtalsavgifter.   

3.2.2.2  Effektiva nätverk 
En annan faktor som kan leda till både kostnadsbesparingar och effektivisering, är det fak-
tum att man vid en övergång till IP-telefoni endast får ett nät att underhålla. Enligt Post- & 
telestyrelsen (2003) och Ricknäs (2005) kan man genom att endast bygga ett nät för både 
data och telefoni reducera kostnader för administration, inköp och drift. Krapf (2005) be-
tecknar dessa kostnadsbesparingar som hårda, vilket betyder att man direkt kan peka på 
dem i form av valuta.  

Fördelen med nätintegration belyses även av Cox (2005), som skriver att ”livet” blir mycket 
enklare med en ensamstående infrastruktur för både röst- och datakommunikation. Även 
Brown (2004) pekar ut denna fördel som en stark drivkraft för företag att implementera en 
IP-telefonilösning. Denna integration av data och tele i ett nät brukar kallas sammanstrål-
ning eller konvergens.  

3.2.2.3 Ökad kontroll 
Denna punkt kan ses som ett direkt resultat av att bara ha ett nät för både tele- och datatra-
fik. Harte (2003) skriver att man genom att konsolidera telefoni och datatrafik till ett nät, 
även skapar bättre kontroll. Med detta menas att då man tidigare var tvungen att kontakta 
telefonileverantörer för att göra förändringar rörande tjänster eller användare kan man nu 
använda egen personal för att snabbt och enkelt lägga till eller ta bort tjänster och använda-
re. Man kan även låta användarna själva konfigurera sina IP-telefonitjänster genom att ge 
dem administrationsbehörighet.  

En annan fördel som tillkommer genom att nätet sköts inom den egna organisationen, är 
den ökade kontrollen över samtalstider och telefonkonton. Då teletrafik vid IP-telefoni be-
står av datapaket kan den lagras och analyseras precis som övrig data som passerar i nätver-
ket. Eftersom man har möjlighet att lagra information om samtalen medför detta även att 
man kan producera intressant statistik rörande teletrafiken.       

3.2.2.4 Ökad produktivitet   
Enligt Krapf (2005) är högre produktivitet den mest kontroversiella formen av kostnadsbe-
sparing och bygger i grunden på samma faktor som diskuterades i stycket ovan, det vill säga 
integration av nät. Denna integration medför även andra fördelar än direkta kostnadsbespa-
ringar. Enligt Dalal (2002) finns stora strategiska fördelar i att endast ha ett nät för data-, 
röst- och videokommunikation. Tack vare unified messaging, som medför att en anställd 
endast behöver gå till en instans för att ta emot röstmeddelanden, e-mail och faxmeddelan-
den, kan denne spara upp till 25 minuter per arbetsdag (Dalal, 2002). Unified messaging är 
enligt Harte (2003) ett multimedia messaging system som låter en användare skicka, ta 
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emot, lagra och hantera olika typer av meddelanden. Unified messaging system kan hantera 
röstmeddelanden, e-mail, datameddelanden (till exempel fax eller andra filer) och digital vi-
deo. Tack vare att allt detta kan samlas i en inbox istället för flera, gör det hanteringen av 
information mycket effektivare. 

Enligt Himmelsbach (2005) finns det även möjlighet att integrera IP-telefoni med informa-
tionssystem. På detta sätt kan man utnyttja existerande ERP2 eller CRM3 system på bättre 
sätt. Detta kan ske genom att informationssystemet tillhandahåller information rörande le-
verantörers eller kunders kontaktuppgifter direkt till de berörda anställdas telefoner. Ett ex-
empel ges av Heberling (2004), som skriver att man genom att integrera telefonisystemet 
med ett affärssystem ger möjlighet för den anställda att enkelt ta fram relevant data rörande 
en kund. Det är denna integration mellan kommunikationsplattform och affärssystem som 
enligt Heberling (2004) skapar verkligt värde.    

3.2.2.5 Enklare administration 
Ricknäs (2005) och Brown (2004) diskuterar båda hur IP-telefoni kan förenkla administra-
tionen inom företag. Det primära exemplet är allt besvär med flytt av telefoner och porte-
ring. Med kretskopplad telefoni måste telefonen alltid vara inkopplad till ett designerat tele-
fonjack för att numret skall fungera. IP-telefoni möjliggör portabilitet och användare kan 
”ta med sig” sitt nummer när de befinner på andra platser än i sitt kontor. Detta benämns 
av Harte (2003) som nummerportabilitet och innebär tre nyckelelement; lokal nummer-
portabilitet, service nummerportabilitet och geografisk portabilitet. Lokal portabilitet bety-
der att man enkelt kan byta från en leverantör till en annan, servicenummerportabilitet be-
tyder att man enkelt kan ändra sitt nummer från att gälla för t ex fast telefoni till mobil tele-
foni och geografisk portabilitet betyder att man kan ta med sig sitt nummer vid en geogra-
fisk omlokalisering (till exempel mellan städer). Dessa olika typer av portabilitet kan vara 
mycket svåra, om inte omöjliga att genomföra i den kretskopplade telefonimiljön. Detta för 
att telefonnumret ofta identifierar en viss plats och en viss typ av enhet (till exempel fast te-
lefoni eller mobiltelefon). Med IP-telefoni suddas dessa svårigheter ut och portabiliteten 
blir mycket högre än vid användning av kretskopplad telefoni.     

En ytterligare faktor i detta sammanhang är administrationen av det ”nya” sammanstrålade 
nätverket som en IP-telefoni implementering innebär. Sammanstrålning av data och tele 
medför att man nu endast har ett nätverk att administrera och drifta. Detta leder även till 
kostnadsbesparingar då man vid användning av PSTN-teknik i många fall är delvis beroen-
de av kompetens utifrån, exempelvis från sin telefoni- eller växelleverantör, och slipper 
därmed dessa kostnader. 

3.2.2.6 Mervärdestjänster 
Post- & Telestyrelsen (2003) skriver att man idag talar om IP-kommunikation där telefonin 
bara är en del av tjänsteutbudet. Direktmeddelanden, videokonferenser, fjärrövervakning 
och användning av skripts4 är alla tjänster som möjliggörs genom IP-telefoni. Direktmed-
delanden skickas likt e-mail över nätverket och presenteras för mottaggaren i realtid. Vi-

                                                 
2 Enterprise Resource Planning system. Informationssystem som agerar stöd för verksamhetens processer. 

3 Customer Relationship Management system. System för att skapa bättre kundvärde genom procedurer för 
kundinteraktion. 

4 Skrips är små applikationer som i detta fall kan användas för att hantera önskade funktioner i telefonisyste-
met. 
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deokonferenser och fjärrövervakning bygger på videoströmmar i nätverket och möjliggör 
för mottagaren att se till exempel samtalsparter eller bevakade utrymmen. Skripts möjliggör 
för användare att skapa egna nätverkstjänster som kan styras direkt genom IP-telefonen. 

Cisco Systems, världens enligt Ewalt (2004) ledande leverantörer för hård- och mjukvara av 
IP-telefoni, redogör för en mängd applikationer och tjänster som kan integreras i en IP-
telefonilösning. En av dessa är den integration med till exempel CRM och ERP system som 
kort redogjordes för i avsnitt 3.2.2.4 (Cisco Systems, 2005). Men det finns även andra möj-
ligheter med IP-telefoni. Genom olika applikationer kan man styra funktioner som sam-
talshänvisning, integrerade kalendersystem där man har möjlighet att se medarbetares före-
havanden och direktuppringning till inlagda kontakter via datorn. Denna funktionalitet 
möjliggörs genom att datorn och telefonen är ihopkopplade. (Trio, 2005). Vi är medvetna 
om att delar av denna funktionalitet idag är möjlig även i PSTN system (om än i många fall 
ej i samma grad som i IP-system), men vi vill ändå poängtera enkelheten som medföljer då 
man integrerar dessa tjänster med telefonin i ett datanätverk. 

3.2.2.7 Investering för framtiden 
Riggs (2005, återgivet i Hamblen) anser att många företag idag investerar i IP-telefoni en-
dast för att man ser det som framtidens teknik och därmed även som en långsiktig invester-
ing. Detta tolkar vi som att dessa företag ser IP-telefoni som den enda existerade telefoni-
tekniken inom en överskådbar framtid och därav förkastar övriga tekniker. Det finns en 
medvetenhet i att ”alla” i framtiden kommer att använda IP-telefoni och därför ses en inve-
stering i en annan teknik i dagsläget bara slöseri med resurser, då man kan framtidssäkra 
organisationens telefonisystem i och med en implementation av IP-telefoni.    

3.3 Förändringar i organisationer 
Oberoende av en organisations syfte och storlek, är förändring något som alla organisatio-
ner kommer att uppleva förr eller senare. Detta är nödvändigt för att utvecklas och för att 
hålla jämna steg med marknaden. Vi anser vidare att förändringen är svårare att genomföra 
och handskas med ju större organisationen är, då vi utgår från att fler människor berörs av 
förändringen.  

Bruzelius och Skärvad (2004) menar att det är av stor vikt att företag är kapabla att utveck-
la, förnya och förändra delar i sin organisation. Detta är viktigt för att upprätthålla den 
långsiktiga effektiviteten för att på så sätt klara av den konkurrens som råder. Vi anser att 
detta även gäller när en ”delmarknad” som organisationen konkurrerar i, befinner sig i en 
snabb föränderlig fas. Med delmarknad menar vi en marknad som inte är organisationers 
huvudmarknad, men ändå en del som är vital och som de knappast kan ignorera. Telefo-
nimarknaden tycker vi är ett exempel på en sådan marknad som just nu utvecklas i snabb 
takt och som organisationer då kan utnyttja för att skaffa sig en starkare position på mark-
naden eller långsiktigt sett spara pengar på. 

Förändringar inom organisationer kan ha många olika sidor och uppkomma av olika anled-
ningar. Bruzelius och Skärvad (2004) ger förändringar fyra olika sidor, dessa är: 

Vad  Vad förändringen innebär 
Framväxt Orsaken till att förändringen sker 
Varaktighet Om förändringen är tillfällig eller bestående 
Omfattning I vilken omfattning förändringen skall ske 
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Hur organisationer lyckas med att genomföra förändringar beror till stor del av vilken slags 
förändring som skall göras. Faktorer som påverkar utgången av förändringen kan vara om-
fattningen eller hur själva förändringsprocessen leds och drivs. Utifrån detta kan man dela 
in förändringar i två större kategorier, inkrementella och strukturella. Med inkrementella 
förändringar menas förändringar som är lite mindre, utvecklas under lite längre tidsperiod, 
innebär mindre risker för företaget och inte har någon större potential. Strukturella föränd-
ringar är motsatsen till inkrementella. Dessa förändringar genomförs ofta i större skala, de 
drivande hoppas på stor genomslagskraft, de skall genomföras snabbt och radikalt, samt att 
det även innebär en större risk för organisationen. Det finns också en annan viktig faktor 
som skiljer dessa två typer av förändringar, motståndet till dem. De strukturella förändring-
arna löper ofta betydligt större risk att framkalla antagonister medan det inte är lika vanligt 
vid inkrementella förändringar (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

3.3.1 Motstånd mot förändringar 
Motstånd mot förändring är enligt Bruzelius och Skärvad (2004) inget konstigt, utan i 
grund och botten ett helt naturligt fenomen. Detta är ett psykologiskt tillstånd och helt i sin 
ordning då saker i en persons omgivning ändras. Ofta när förändring sker, upplever använ-
dare det som något negativt, eftersom man bryter de rutiner som tidigare fungerat under en 
längre tid. Vidare menar Bruzelius och Skärvad (2004) att förändringar skapar en känsla av 
tappad kontroll och osäkerhet. De menar också att det är just denna känsla av osäkerhet 
som skapar den större delen av motståndet istället för själva förändringen. Även Yukl 
(2001), påpekar att ett motstånd kan växa fram och syftar främst på teknologiska föränd-
ringar som berör organisationen. Vidare diskuteras det att ny teknologi, som exempelvis 
IP-telefoni, kanske inte accepteras och används då på ett ineffektivt sätt om inte konsisten-
ta förändringar gentemot roller och attityder i organisationer förankras.  

Förändringsprocessen kan genomföras utan större motstånd då användarna känner beho-
vet av förändringen och då det blir mer gynnsamt för den enskilde användaren. Enligt Bru-
zelius och Skärvad (2004) är det dock några egenskaper hos förändringen som leder till 
större och starkare motstånd, några av dessa är: 

- Då förändringarna är radikala och genomgripande 
- Om det finns starkt förtroende till det som ska förändras 
- Om förändringen sker hastigt och oväntat 
- Om förändringen drabbar användarna på ett negativt sätt 
- Om användarna har negativa erfarenheter av liknande förändringar 
 

Graden av motstånd skiljer sig också givetvis från individ till individ. Bruzelius och Skärvad 
(2004) har använt sig av psykiatern Elisabeth Kübler Ross så kallade kriskurva (se figur 6). 
Den illustrerar hur individer under inledningsfasen av förändringen känner ett förnekande, 
det vill säga att de till en början undviker det som händer. När sedan förändringsprocessen 
har kommit en bit på väg kommer motståndet i form av till exempel sarkastiska kommen-
tarer eller förlöjligande av förändringen. Nästa steg i kurvan innebär förhoppningsvis en 
successivt ökad acceptans, då individerna upptäcker fördelarna, samt får insikt i att föränd-
ringen faktiskt kommer rendera i positiva följder för dem.  

 21



 Referensram 

 

Figur 6 Kriskurvan – Individers reaktion vid oväntad och påtvingad förändring (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

En annan viktig faktor när det gäller förändringar är den rådande förändringskultur som 
finns i organisationer. Denna kan ju givetvis variera kraftigt från organisation till organisa-
tion och i en organisation som ofta genomför förändringar är acceptansen större än i före-
tag där det sällan eller nästan aldrig realiseras ändringar. En person som bedrivit omfattan-
de forskning och studier i ämnet om förändringar av olika slag är John P. Kotter. 

3.3.2 Förändringsprocessen enligt Kotter 
Det finns som sagt en mängd olika alternativ för den organisation som är i startgroparna att 
genomföra en förändring. Frågorna över hur förändringen ska genomföras från idé till rea-
lisation är många och resultatet blir ofta bättre om någon slags modell eller synsätt efter-
följs. Själva förändringsprocessen handlar till stor del om att skapa en förståelse till att för-
ändringen verkligen behövs, vilket i sin tur leder till en större acceptans av den. En annan 
viktig del i förändringsprocessen är att få användarna att känna delaktighet i förändringen, 
samt att de också känner att de får en chans att påverka utvecklingen. (Bruzelius & Skärvad, 
2004) 

Enligt Kotter (1996) visar undersökningar att framgångsrika förändringar inom en organi-
sation ofta innehåller två viktiga faktorer: 

- En process i flera steg som skapar kraft och motivation för att övertyga samtliga 
inblandade i förändringen. 

- För att öka effekten av en sådan process måste den vara utförd med hjälp av ett 
högkvalitativt ledarskap.  

 
Den första av de två nämnda punkterna, det vill säga en process i flera steg, har också Kot-
ter (1996) tagit fram. Han kallar den ”The eight-stage change process”, som alltså innebär 
en förändringsprocess i åtta steg. Dessa åtta steg är: 

1. Få förändringen att kännas angelägen. 
2. Skapa och samordna en styrgrupp. 
3. Utveckla en vision och en strategi. 
4. Förmedla förändringsvisionen. 
5. Skapa delaktighet 
6. Planera för och möjliggöra för vinster på kort sikt. 
7. Att befästa vad som gjorts och skapa fler förändringar. 
8. Att förankra förändringen i företagskulturen. 
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Kotter (1996) menar att det är av stor betydelse att man inte endast väljer några av det åtta 
stegen i processen eller att de inte bara skyndas igenom. Processen löper stor risk att miss-
lyckas om inte de fyra första stegen av processen lyckas eller att det åttonde och sista steget 
inte genomförs. 

När Kotter(1996) skriver att det är viktigt att få förändringen att kännas angelägen, menar han 
att ett förändringsbehov i organisationen bör skapas. Då personalen i organisationen kän-
ner det behovet skapas en vilja och en positiv anda för att driva igenom förändringen. Ju 
färre människor i företaget som är emot förändringen desto mindre är risken att stöta på 
motstånd som kan medföra förseningar eller i vissa fall till och med nedläggning av föränd-
ringen. 

Med att skapa och samordna en styrgrupp menar Kotter(1996) att det aldrig skulle fungera om 
endast en stark ledare ska driva igenom en större förändring. Det krävs ett antal individer i 
en grupp, beroende av storleken på organisationen och uppgiften, för att göra överföringen 
så smidig som möjligt. Denna grupp behövs för att utföra de senare stegen i processen, 
som till exempel utveckla visionen och strategier, kommunicera med den övriga persona-
len, eliminera de svåra hindren och så vidare. Det är av stor vikt att denna grupp har rätt 
sammansättning, hög grad av förtroende och gemensamma värderingar. 

Det tredje och sista steget i den fas av tre som Bruzelius och Skärvad (2004) kallar förbere-
delsefasen (steg 1 – 3), talar Kotter (1996) om att utveckla en vision och en strategi. Kotter me-
nar här att en vision och strategi skall skapas för förändringen och dess arbete. I denna vi-
sion ska det klart synas hur förändringsarbetet ska se ut, samt vad det färdiga resultatet ska 
vara.  

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) börjar den andra fasen, genomförandefasen (steg 4 – 
6), med steget att kommunicera och förmedla visionen för förändringen som skapades i steg tre en-
ligt Kotter. Här menar Kotter (1996) att allt för många organisationer gör misstaget att inte 
förmedla visionen till dem som skall genomföra förändringsarbetet. Visionen ska inte bara 
vara ett dokument som måste tas fram, den ska ju givetvis vara en guide och ett hjälpmedel 
för hur processen ska fortlöpa för att uppnå så starkt och bra resultat som möjligt. Det är 
också viktigt att visionen sprids över hela organisationen för att på så sätt skapa en större 
acceptans till förändringen och att pådrivande personer inom förändringen verkligen jobbar 
utifrån visionen och är goda förebilder till att den efterföljs. Acceptansen ökar, då personer 
får information om de förändringsplaner som finns.  

Genom att skapa delaktighet undanröjs en stor del av det förmodade motståndet som en för-
ändring kan skapa, menar Kotter (1996). Detta sker genom att inkludera så många som 
möjligt i förändringsprocessen och på så sätt låta dem forma sitt eget ”öde”. Genom att 
göra så många som möjligt delaktiga i arbetet får även dessa personer insikt i förändringen, 
och en stor del av den oro som kan uppstå bland användarna försvinner.  

Med att planera och möjliggöra för vinster på kort sikt, menar Kotter (1996) att det är viktigt att 
användarna ser att förändringen på ett tidigt stadium verkligen förbättrar deras tillvaro. 
Detta stärker förändringen plus att det minskar det motstånd som eventuellt kan uppstå. 
Här kan det också vara befogat med belöningar av olika slag till personer som ligger bakom 
dessa förtjänster. Dessa belöningar stärker också motivationen för det fortsatta arbetet, 
samt höjer motivationen för förändringsprocessen inom organisationen (Bruzelius & Skär-
vad, 2004). 

Det sjunde steget i Kotters process är att befästa vad som gjorts och skapa fler förändringar. Här 
menar Kotter (1996), att det handlar om att utnyttja den positiva känslan som nu byggts 
upp genom förändringen och anpassa andra kringliggande system som för tillfället inte pas-
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sar ihop med förändringsvisionen. Här menar också Kotter (1996) att förändringsprocessen 
ska utvecklas ytterliggare med nya förändringar och projekt. Bruzelius och Skärvad (2004) 
hävdar att det är under detta steg som det sista motståndet till förändringen ska elimineras. 

Kotters åttonde och sista steg i den enligt Bruzelius och Skärvad (2004) så kallade fullföl-
jandefasen (steg 7 – 8), är att förankra förändringen i företagskulturen. Här betonar Kotter (1996) 
vikten av att se över den kultur som finns inom företaget. Det är viktigt att kulturen går 
ihop med den förändring som gjorts. Om detta inte är fallet, vill det till en ganska tidskrä-
vande förvandling av den kultur som råder inom organisationen. Mycket information från 
ledning till användare kan vara ett exempel att göra detta på, ett annat kan vara att byta ut 
personal på viktiga positioner inom organisationen.  

3.4 Sammanfattning av referensramen 

3.4.1 IP-telefoni och motiv för införande 
Marknadsundersökningar visar idag en tydlig förändring på telekom-marknaden där man 
ser en ökad övergång från vanlig telefoni till IP-telefoni (Wallström, 2005). Parallellt med 
övergången har det skett, och fortsätter att göra så, en stark utveckling av IP-telefoni som 
teknik. I samband med denna utveckling har flera IP-telefonirelaterade begrepp utvecklats 
vilka skapat en smärre förvirring. Då det ofta finns olika uppfattningar om vad IP-telefoni 
är, har vi försökt, med hjälp av ITU definitioner, klarställa detta och hur det står i relation 
till de begrepp som ofta utnyttjas som synonymer.  

Utvecklingen av IP-telefoni som teknik har sedan 1996, då man för första gången lyckades 
genomföra ett samtal helt över Internet från en dator till en annan, gått raskt framåt. Gate-
way kom sedan att spela en stor roll, genom att den möjliggjorde att trafik kunde flöda från 
ett IP-baserat nätverk till ett kretskopplad sådant och tvärtom. Det var även gateway som 
möjliggjorde att man kunde ringa ett samtal från en analog telefon till en annan. Denna 
möjlighet sågs som en stor framgång och satte ytterligare fart på utvecklingen. Dock var 
tekniken relativt ny och hade barnsjukdomar som vi anser kan ha varit hämmande för ut-
vecklingen av IP-telefoni. Sett ur ett tekniskt perspektiv finns det ytterligare faktorer som 
kan ha bidragit till IP-telefonins tröga etablering i början av 2000-talet. Med detta menar vi 
att IP som bärare av taltrafik inte är helt passande då det har visat sig att problem med sam-
talskvalitet kan uppstå.  

Trots de problem som tekniken dragits med, finns det flera fördelar med IP-telefoni och 
således även motiv för ett införande. Den mest uppenbara fördelen är kostnadsbesparingar 
som kan göras på flera olika nivåer. Samtalskostnader kan sänkas, men man kan även 
minska kostnader tack vare den rationalisering som sker då man bara har ett nätverk att 
underhålla för både data och telefoni och genom att förenkla administrativa rutiner som till 
exempel flytt av telefoner.  

IP-telefoni medför även en ökad kontroll för hur telefonin används inom organisationen 
och man kan lättare följa upp kostnader och samtalsstatistik. En annan stor fördel är att 
man får möjlighet till effektivisering av verksamheten tack vare de tjänster som tekniken 
erbjuder. Dessa tjänster kan till exempel vara unified messaging, hänvisningstjänster, konfe-
rens- och videotelefoni, som alla kan styras via applikationer eller webbgränssnitt på dato-
rer.  

Tekniken kan även ses som en investering för framtiden, då det för många står klart att IP-
telefoni inom en snar framtid kommer att slå ut PSTN-telefoni som ”standardteknik”. Har 
man då planer på att implementera ett nytt telefonisystem, ser man ingen orsak att satsa på 
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något annat, då vetskapen finns att man ändå är tvungna att gå över till IP-telefoni om ett 
antal år. 

3.4.2 Förändring och skapande av acceptans 

Organisationer världen över har alltid varit tvungna att genomföra förändringar av olika ka-
raktär för att hänga med i den konkurrens som råder på de marknader där de verkar. Dessa 
förändringar kan se ut på en mängd olika sätt beroende på hur omfattande de är och givet-
vis även vad de gäller. Andra viktiga faktorer som påverkar förändringen är hur organisa-
tionen är uppbyggd samt hur den leds och drivs.  

Då förändringar inte görs med mycket omtanke, är risken stor att det uppstår missnöje och 
motstånd till dem. Motståndet är i sig helt naturligt då användarna känner att något tryggt 
och fungerande förändras. Motståndet mot förändringen har en benägenhet att öka då den 
är plötslig, radikal, omfattande, eller när det som förändras har stort förtroende och när det 
drabbar användarna på ett negativt sätt. Rent psykologiskt kan användarna ta förändringen 
på många olika sätt, givetvis beroende på individen. Ett sådant sätt kan vara enligt en kris-
kurva, som startar med att användaren förnekar förändringen, för att sedermera ändå inse 
behovet och acceptera den.  

Ett sätt att skapa acceptans till en större förändring, är att ha en klar och genomgripande 
process över hur förändringsarbete skall genomföras. En sådan process är ”The eight-stage 
change process” (Kotter, 1996), en förändringsprocess i åtta steg, som syftar till att få de 
inblandade att inse behovet av förändringen och att genomdriva den på rätt sätt för att 
uppnå bästa möjliga resultat. 
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4 Resultat av datainsamling 
I detta kapitel har vi sammanställt resultatet av den intervjuundersökning vi gjort. Vi har besökt följande 
fyra organisationer: Ultra Utbildningar i Jönköping, Nässjö kommun i Nässjö, Alcro-Beckers i Stock-
holm och Sjöfartsverket i Norrköping. I syfte att underlätta för läsaren kommer vi att presentera resultatet 
organisationssvis och på liknande sätt för alla organisationer.  

4.1 Ultra Education AB 
Ultra Education AB grundades 1993 och är ett utbildningsföretag som driver friskolor. En-
ligt företagets hemsidor utvecklar, marknadsför, säljer och genomför man förberedande- 
och yrkesinriktade utbildningar över hela Sverige (Ultra Education AB, 2005). 

Inom grund- och gymnasieväsendet är Ultra Education den största fristående utbildnings-
anordnaren genom bland annat skolkedjorna John Bauergymnasiet och Prolympia, som är 
utbildning på högstadienivå. Företaget som är i ett expansivt skede, har ca 220 anställda. 
Idag är Ultra Education som koncern, Sveriges största privata utbildningsföretag (Ultra 
Education AB). 

Vi har intervjuat Thomas Bothzén (personlig kommunikation, 2005-04-19)5, som är an-
ställd på företagets IT-utvecklingsavdelning i Jönköping, där man har det övergripande an-
svaret för planering av både IT- och telefoniprojekt. Bothzén var huvudansvarig för im-
plementationen av IP-telefoni inom företaget. 

4.1.1 Historia och motiv för införande 
Ultra Education har under senare år expanderat och öppnat flera friskolor runt om i Sveri-
ge. I och med dessa nystarter började man undersöka möjliga telefonilösningar, där man i 
de olika skolorna kunde ringa billigt, på samma gång som man behöll den centrala kontrol-
len för telefoni på huvudkontoret i Jönköping. Företaget var år 2003 relativt tidigt ute med 
att implementera IP-telefoni och kunskapen kring tekniken var enligt Bothzén bristfällig 
både hos Ultra Education och hos de leverantörer som kontaktades. Trots detta trodde 
man på tekniken och valde att gå vidare med projektet. 

Huvudmotiven för införandet var kostnadsbesparingar i form av billigare samtalsavgifter, 
men man såg även IP-telefoni som en investering för framtiden och för den vidare expan-
sionen inom företaget. I och med att företaget ”växer” och nya skolor startar, har man en 
färdig och fungerande telefoniinfrastruktur som man kan koppla upp dessa skolor mot. 

Då det stod klart att Ultra Education skulle öppna ett antal nya friskolor runt om i Sverige, 
jämförde man tekniker för att se om något kunde matcha den vanliga kretskopplade telefo-
nin. Enligt Bothzén var det endast IP-telefoni som fyllde de kriterier för funktionalitet och 
främst kostnadsbesparingar som man satt upp. 

Bothzén nämner här även sammanstrålningen av nät som ett motiv för införandet av IP-
telefoni. Man har givetvis förutom telefoni även annan trafik i datanätet och denna rationa-
lisering leder till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.  

Slutligen redogjorde Bothzén även för det faktum att Ultra Education bedriver moderna 
utbildningar inom bland annat IT samt att man ser sig själva som ett företag ”i tiden” som 
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vill utnyttja ny teknik och ”omfamna” framtiden. Detta var givetvis ingen primärorsak till 
att implementera IP-telefoni men trots detta nämns det av Bothzén som ett motiv för infö-
rande.  

4.1.2 IP-telefonilösning 
Ultra Education har idag fem skolor runt om i Sverige och på dessa skolor finns cirka 100 
användare som utnyttjat IP-telefoni i cirka två år.   

Man har en centralt placerad växel på huvudkontoret i Jönköping och ute i skolorna an-
vänder man hårdvarutelefoner från Nortel. I Jönköping har man kvar en växel för krets-
kopplad telefoni och använder också fortfarande den tekniken på huvudkontoret. Till hös-
ten skall man enligt Bothzén se över sin telefonilösning och det troliga då, är att man 
kommer att avskaffa all kretskopplat telefoni och till 100 % använda sig av IP-telefoni.   

4.1.3 Användning av IP-telefoni 
Ultra Education använder idag IP-telefoni på ett relativt enkelt sätt. Enligt Bothzén är de 
funktioner som man använder begränsade till att ringa och ta emot samtal, men man har 
även röstbrevlådor och funktioner för att koppla vidare samtal. 

Bothzén delar upp utfallet av IP-telefoni i två frågor, har vi tjänat så mycket pengar som vi 
trodde och har det fungerat som vi ville? På den första frågan blir svaret ja, Ultra Education 
har sparat pengar på att använda IP-telefoni, men hur mycket är enligt Bothzén svårt att 
uppskatta. Vad gäller funktionaliteten hade man mycket problem i början. I och med att 
man var så tidigt ute påverkades utfallet av okunskap både hos Ultra Education och hos le-
verantören av tekniken. Enligt Bothzén kräver en implementation mycket mer av en orga-
nisation än om man bara använder beprövad kretskopplad telefoni. Tekniken är mycket 
mer komplex, det finns många ställen där fel kan uppstå och när detta sker är det svårt att 
se var felet ligger. 

Då företaget var under tidspress vid implementationen ägnade man sig inte i tillräckligt stor 
utsträckning åt att förebereda för tekniken och man missade även att se till behoven inom 
organisationen. Man skulle även i retrospekt ha sett över tekniken bättre, det vill säga vilka 
komponenter som behövs och hur man väljer dessa för att minimera problem.  

Bothzén poängterar dock att dessa problem minskat med tiden. Idag har man en helt annan 
kunskap om IP-telefoni inom företaget, men även leverantörer kan ge support på bättre 
sätt. I början var intentionen att använda mjukvarutelefoner med headset, men på grund av 
bristande användaracceptans och även hårdvaruproblem med till exempel headset, har man 
idag helt gått över till hårdvarutelefoner. 

4.1.4 Utfall och bemötande av den nya tekniken 
Vi kom in på utfallet i avsnittet ovan, då vi konstaterade att man i början hade problem 
med tekniken. Detta ledde givetvis även till missnöje bland de anställda. Bothzén medger 
att man från företagets sida och till följd av viljan att spara pengar, tänkte fel i början. Den 
initiala tanken var, att eftersom alla anställda har en egen bärbar dator, skulle denna använ-
das som plattform för telefonin. Man installerade en telefoniapplikation på varje dator och 
gav de anställda varsitt headset. Detta system drabbades dock av två allvarliga bakslag. Det 
första var att man upplevde kvalitetsbrister i ljudet och det andra var problem med accep-
tansen bland de anställda. Dessa klarade enligt Bothzén helt enkelt inte av att använda da-
torn som telefon. Omställningen från att vid samtal bara ha behövt lyfta luren och svara, el-
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ler lyfta luren och slå ett nummer, till att vara tvungen att koppla in ett headset och starta 
en applikation på datorn, blev för stor.        

Bothzén för även en generell diskussion kring acceptans och fast telefoni, där han säger att 
det var mycket svårt för de anställda att acceptera att de telefoner som skulle ses som fasta 
inte fungerade på ett bra sätt. Människor är vana vid att ha en fast telefon som alltid funge-
rar. Då det gäller mobiltelefoner accepterar man att de kan krångla och även att samtal 
bryts. Man har även en acceptans för att datorer kan krångla, men fast telefoni skall bara 
fungera. Om man sedan enligt Bothzén försöker integrera denna fasta telefoni med data-
världen (utan hårdvarutelefoner), vilket var exakt vad Ultra Education försökta göra, kan 
det uppstå rejäla motsättningar. 

Detta motstånd till tekniken uppstod efter implementationen. Användarna var vid den här 
tidpunkten nyanställda pedagoger och hade således inte varit med om förändringen från 
början. För många var första arbetsdagen den första ”skarpa” kontakten med IP-telefoni. 
Detta ledde givetvis även till att användarna inte kunde vara med och påverka förändringen 
under projektets gång. Bothzén tror att detta ledde till att användarna inte riktigt förstod 
vad det var för teknik de skulle använda och i kombination med att det inte fungerade som 
man var van vid, tyckte man inte att det var bra. Från Ultra Educations sida var dock ambi-
tionen att användarna inte skulle se någon skillnad. Detta misslyckades.  

4.1.5 Skapande av acceptans 
Vad gäller skapandet av acceptans, erkänner Bothzén att man kunde ha informerat bättre 
och även svarat på frågor på ett bättre sätt. Man kunde även ha ägnat mer tid till att utbilda 
personalen för att få dem att känna sig bekväma med den nya tekniken och förändringen 
som den innebar. 

Beslutet att implementera IP-telefoni togs av företagets VD. Efter beslutet deltog dock inte 
VD alls i arbetet med själva implementationen. Han hade enligt Bothzén givetvis en del 
synpunkter när de anställda inte var nöjda, men utöver det var hans inblandning minimal. 
Bothzén förklarar detta med att VD varken är tekniskt intresserad eller kunnig. Trots detta 
var han dock öppen för ny teknik vilket, enligt Bothzén, främst hade sin grund i ekonomis-
ka orsaker.  

På frågan om det fanns någon speciell fas inom förändringsprocessen som gick ut på att 
bearbeta acceptans, svarar Bothzén att man missade mycket. På ett sätt kan detta ses som 
en ond cirkel. Man hade räknat med svårigheter, men inte med så mycket som uppstod. 
Detta medförde att resurser som istället kunde ha lagts på att utbilda och informera och så-
ledes skapa acceptans, istället lades på att åtgärda tekniska problem. I retrospekt skulle man 
enligt Bothzén givetvis ha lagt mer resurser på att förklara för användarna vad IP-telefoni 
är och hur det fungerar. Då hade även acceptansen ökat. 

4.1.6 Råd till intressenter 
Bothzén föreslår att man som företag i startgroparna för en IP-telefoniimplementation skall 
göra det i mindre skala, för att sedan om möjligt göra en ordentlig utvärdering innan man 
satsar fullt ut. Vid denna utvärdering är det mycket viktigt att skala upp problem, analysera 
hur de uppstod och hur de kan åtgärdas. Bothzén säger även att företag inte skall vara räd-
da att gå igenom så mycket problem som Ultra Education gjort. Följer man bara råden 
ovan behöver inte detta ske. Det är även, enligt Bothzén, mycket viktigt att se till de behov 
som finns inom organisationen och att undersöka hur infrastrukturen för telefoni kan byg-
gas upp på bästa sätt. För att göra detta är det mycket viktigt att jobba med en leverantör 
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som har erfarenhet, inte bara av själva hårdvaran, men även av hur man får systemet att 
fungera i praktiken. Bothzén understryker ytterligare vikten av att hitta en bra leverantör, då 
han säger att man inte skall låta sig luras av den leverantör som erbjuder mest tjänster. Som 
nämndes ovan är det betydligt viktigare att leverantören har praktisk erfarenhet av tekni-
ken. 

4.2 Nässjö kommun 
Nässjö kommun är belägen cirka 4 mil öster om Jönköping och har cirka 30 000 invånare. 
Den kommunala organisationen består av olika förvaltningar som var för sig ansvarar för 
ett specifikt område inom kommunen. Förvaltningarna är:  

- Barn- och utbildningsförvaltningen 

- Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  

- Kommunledningskontoret 

- Kultur- och fritidsförvaltningen 

- Miljö- och byggkontoret 

- Omsorgsförvaltningen 

- Tekniska serviceförvaltningen 

 
Vi anser det inte utöver denna beskrivning relevant att gå djupare in på de olika förvalt-
ningarnas ansvarsområden.  
Inom dessa förvaltningar jobbar sammanlagt cirka 2700 personer. Vi har intervjuat IT-
samordnare Sven-Erick Andersson (personlig kommunikation, 2005-04-21)6, som har 
ansvar för datorstödet inom kommunen och som även var en av de projektansvariga för 
implementationen av IP-telefoni.  

4.2.1 Historia och motiv för införande 
Nässjö kommun hade tidigare en andel i en telefonväxel som var både delägd av och place-
rad hos Telia. Den tredje delägaren var Nässjö Tryckeri. Denna telefonväxel var i slutet av 
1990-talet föråldrad och kommunen började titta på alternativa telefonilösningar. Detta var 
i det skede som mycket fokus inom data- och telebranschen låg på eventuella problem som 
kunde uppstå i samband med millennieskiftet. Nässjö kommun valde i detta läge att behålla 
den befintliga växeln över millennieskiftet, för att strax efter börja undersöka alternativa te-
lefonilösningar. Redan vid denna tidpunkt låg mycket fokus på IP-telefoni, även om myck-
et få företag hade implementerat en sådan lösning. Kunskapen om IP-telefoni inom kom-
munen var vid denna tidpunkt således begränsad och man valde att ta kontakt med leveran-
törer för att få en bättre inblick i tekniken. De företag som kontaktades var Cisco och Nor-
tel. Ciscos lösning var enligt Andersson betydligt mer radikal än Nortels och budskapet var 
klart; släng ut allt ni har och bygg en helt ny telefoniinfrastruktur. Nortel däremot, hade en 
lite ”mjukare” syn på implementeringen och ansåg att man kunde använda IP-telefoni pa-
rallellt med det gamla kretskopplade systemet, på samma gång som man gjorde en inkre-
mentell och lugn övergång till den nya tekniken. Till detta tillkommer även det faktum att 
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Nortels telefoner var dubbelt så billiga som Ciscos. Dessa två faktorer gjorde att Nortels 
lösning uppfattades som väldigt tilltalande av kommunen. Dock föll den på att hårdvaran ej 
lämpade sig för den befintliga nätverksinfrastrukturen. Kort sagt hade denna lösning krävt 
att man inom kommunen i princip ”fördubblat” sitt nätverk. Slutprodukten av detta blev, 
att trots Nortels mjuka implementationsstrategi och billigare telefoner, hade denna lösning i 
slutändan blivit betydligt dyrare än Ciscos. 

Det egentliga startskottet för implementeringen kom när man byggde om Brinellgymnasiet 
i centrala Nässjö. Från denna skola kom åsikter att man behövde se över nätinfrastruktu-
ren. Man hade för tillfället flera olika nät för bland annat inbrotts- och brandlarm, datatra-
fik och telefoni. Önskemålet var att rationalisera och sammanstråla näten. Man ville använ-
da ett datanät för all datatrafik och kommunikation. I samband med detta sade även Telia 
upp avtalet på den gamla samägda telefonväxeln. Dessa två händelser ledde till att man i 
slutet av år 2001 tog beslutet hela kommunen skulle gå över till IP-telefoni. 

4.2.2 IP-telefonilösning  
Då man började implementera IP-telefonilösningen var man även tvungen att dra om data-
nätverken för att höja kapaciteten. För att få till stånd detta togs beslutet att använda fiber-
kabel. Detta har gett ett nätverk som i dagsläget är mycket effektivt. 

I första skedet av implementationen installerades 490 hårdvarutelefoner och idag är denna 
siffra uppe i 615. Utöver detta har man även ”indirekt” kopplat ihop ett mobiltelefonisy-
stem med det befintliga IP-nätverket. Detta fungerar så att varje mobiltelefon som tillhör 
kommunen har ett speciellt riktnummer (så kallat 00-nummer) och ingår även i en speciell 
nummerserie. Då man ringer från en sådan mobiltelefon känner elektronik i telemasten av 
detta och omdirigerar signalen till kommunens egen IP-växel, som i sin tur förmedlar sam-
talet vidare till det publika nätet eller tillbaka till det mobila nätet. Detta gör att man får 
mycket förmånliga samtalspriser och att man i princip ringer gratis inom kommunen. För 
närvarande har kommunen ungefär 300 mobiltelefoner som ingår i detta system. Anders-
son säger att en av fördelarna med detta är att gränserna mellan fast och mobil telefoni 
suddas ut. Möjligheten att ringa mobiltelefonisamtal för 9 öre/minuten och på samma gång 
givetvis ha möjlighet till mycket hög mobilitet, anser Andersson i det närmaste vara revolu-
tionerande. Detta är en utveckling som man inte var medveten om när implementationen 
påbörjades. 

En annan fördel som Andersson påtalar i och med denna integration av både fast och mo-
bil telekommunikation härrör till finansiella aspekter. Från att tidigare ha haft tre helt sepa-
rerade budgeter för fast telefoni, mobil telefoni och datakommunikation, har man idag des-
sa under samma ”tak”. Inom kommunen benämns detta som ”datatelefoni” och ansvaret 
ligger helt på kommunens IT-enhet.   

4.2.3 Användning idag 
Idag används ingen kretskopplad telefoni överhuvudtaget inom kommunen. Implementa-
tionen har även medfört att Nässjö kommun investerat i mycket snabba fibernätverk och 
man har betydligt bättre kunskap om tekniken än då man i slutet av 2001 inledde imple-
menteringen. Denna nya kunskap har även lett till en hel del nya användningsområden för 
telefoni. Nedan kommer vi att redogöra för dessa. 

HVD – Kommunen använder sig av en så kallad HVD, eller hänvisningsdator. Denna er-
sätter i princip en sekreterare eller växeltelefonist och här kan den enskilde användaren till 
exempel välja olika alternativ för meddelanden som skall lämnas om man är oanträffbar. 
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Ett av dessa alternativ kan till exempel vara en vidarekoppling till den anställdas röstbrevlå-
da. Tack vare att detta idag är integrerat med datanätverket kan man få påminnelse om ett 
mottaget röstmeddelande per e-mail, eller direkt på telefonens display.  

ALLanrop – En annan funktion och som man för närvarande håller på att implementera, 
är så kallat allanrop. Detta fungerar genom att man fördefinierar en ”grupp” telefoner. Det 
kan till exempel vara alla telefoner på en viss skola inom kommunen. Sedan kan man i och 
med att telefonerna har högtalarfunktion göra allanrop till dessa telefoner för att på så sätt 
sprida viktig information till en stor målgrupp på ett mycket enkelt sätt.  

Stämpelklocka – Det faktum att IP-telefonerna har en egen display möjliggör även för 
andra användningsområden. Andersson påpekar bland annat att man inom kort kommer 
att använda telefonerna som stämpelklockor. Varje anställd får en privat kod som man an-
vänder för att logga in och sedan kan man med telefonens knappsats ange om man anlän-
der eller lämnar arbetsplatsen, eller till exempel tar ut flextid eller semester.  

Videotelefoni – En av de senaste funktionerna som lagts till är så kallad videotelefoni. Det-
ta möjliggörs genom att de anställda har en kamera vid sin arbetsplats som ger dem möjlig-
het att se varandra på telefonens display under samtalet. 

Konferenstelefoni – En funktion som enligt Andersson blivit mycket popular på kommu-
nens skolor är så kallad konferenstelefoni. Tack vare begränsningar i det gamla kretskopp-
lade nätet kunde man inte vara fler än 3-4 personer som deltog i ett konferenssamtal. När 
detta nu sker via IP-nätet kan man vara upp till 8-9 deltagande personer. Nu kan till exem-
pel lärare sitta och ha betygskonferenser på sina egna kontor och ha tillgång till sitt eget 
material rörande studenter. 

Många av dessa funktioner var man inte medveten om från kommunens sida då man tog 
beslutet att implementera IP-telefoni. Som vi nämnde innan var kunskapen för tekniken re-
lativt begränsad och Andersson säger till och med vid ett tillfälle att det till viss del var en 
chansning att implementera IP-telefoni. Vidare påpekar Andersson även att man sett eko-
nomiska vinningar jämfört med det gamla kretskopplade systemet. Centralt har man inom 
kommunen dragit ner telefonbudgeten med cirka en miljon kronor per år. Detta är både 
tack vare billigare samtalskostnader och sammanstrålning av nät som möjliggör effektivare 
drift av data- och telekommunikation. Slutligen vad gäller användningen, påpekar Anders-
son att man idag inte har någon telefonoperatör som måste komma in och genomföra tek-
niska förändringar, utan allt sköts av kommunens egen IT-avdelning.   

4.2.4 Utfall och bemötande av den nya tekniken 
Andersson medger att problem uppstod i början av implementationsprocessen. Detta gäll-
de framför allt HVD systemet (redogjordes för i avsnitt 4.2.3). Trots detta tycker han att 
motståndet till förändringen inte var så starkt som han trodde det skulle vara. Kommunen 
började först med ett pilotprojekt på ett fåtal utvalda anställda. Då detta pilotprojekt skulle 
utvärderas under våren 2002 var man från kommunens sida beredd att lägga ner hela im-
plementationen. Så illa hade det enligt Andersson utfallit. Vid det här laget hade man dock 
lovat Brinellgymnasiet (se avsnitt 4.2.1), som var en av de största pådrivarna inom kommu-
nen, att ett IP-telefonisystem skulle tas i bruk och detta var mycket svårt att backa från. 
Man beslöt sig då för att starta en ny pilotomgång under hösten 2002 och denna utföll 
mycket bättre än tidigare. Den 15 september 2002 hade man ett fullgott IP-telefonisystem 
på Brinellgymnasiet och efter detta gick resten av implementationen enligt Andersson rela-
tivt smärtfritt. 
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Andersson påpekar dock att det givetvis fanns ett visst motstånd. Detta märktes bland an-
nat när man gick ut på de olika avdelningarna för att installera de nya hårdvarutelefonerna. 
Detta anses dock vara naturligt när det gäller kombinationen av människor och ny teknik. 
Ett visst ansvar lägger Andersson på sig själv och IT-enheten som han anser var allt för då-
liga på att informera de anställda om förändringen.  

För att få reda på de anställdas attityder gentemot den nya tekniken har kommunen genom-
fört ett antal enkätundersökningar. I dessa har det visat sig att det är högutbildade och aka-
demiker som är minst positivt inställda till den nya tekniken. Detta tror Andersson beror på 
att de kan utrycka sina klagomål och kommunicera sitt missnöje på ett bättre sätt än perso-
ner med lägre utbildning och enklare arbetsuppgifter. De ”vågar” klaga i annan utsträck-
ning än lågutbildade. Andersson för också ett resonemang kring kvalitet och kvantitet, där 
han säger att äldre människor är väldigt ”cementerade” i den gamla ”Telia monopol ål-
dern.” Det vill säga, skall man ringa skall det ske genom en gammal hederlig telefon, genom 
pålitliga ledningar och det ska vara enkelt. Idag går vi mer mot ett kvantitativt telekommu-
nikationssamhälle, där det finns många olika tekniker som erbjuder många olika tjänster 
och som tillhandahålls av en stor grupp leverantörer. Detta kan vara svårt för vissa männi-
skor att acceptera.  

4.2.5 Skapande av acceptans 
Då kommunstyrelsen på inrådan av IT-avdelningen tagit beslutet att införa IP-telefoni, in-
formerades först förvaltningschefer och avdelningschefer om förändringen. Man lade även 
ut viss information på kommunens intranät, men enligt Andersson kunde denna informa-
tion ha varit både tydligare och mer omfattande. Utöver detta, höll man korta utbildningar 
då man under det skarpa skedet av implementationen gick runt och placerade ut hårdvaru-
telefonerna. Man har även som vi nämnde innan, genomfört enkätundersökningar för att ta 
reda på vad folk tycker om tekniken. Resultatet är att de flesta är nöjda. En ytterligare 
aspekt som Andersson påpekar är att kommunalrådet, som alltså är ordförande för kom-
munstyrelsen, är mycket positivt inställd till förändringen och jobbar för att modernisera 
kommunen som organisation. 

Andersson säger även att det fanns en fas i projektet som gick ut på att bearbeta acceptan-
sen. Man hade delat upp projektet i två huvuddelar där den ena var tekniskt orienterad, 
medan den andra riktade sig mot användningen av den nya tekniken. Den senare delen 
skulle genomsyras av informationsflöde genom de berörda kommunala förvaltningarna. 
Men Andersson riktar återigen självkritik mot sig själv och IT-avdelningen då han säger att 
detta kunde ha skett på ett bättre sätt. Han anser att IT-personalen i viss utsträckning inte 
besitter den sociala kompetens som krävs för att förmedla acceptans på ett bra sätt. Man 
insåg dock detta även under själva implementationen och valde att anlita kommunens egen 
informationsavdelning som fick ta över en viss del av ansvaret för att kommunicera ut för-
ändringen. 

4.2.6 Råd till intressenter 
Anderssons spontana reaktion på frågan om han har några råd att ge till organisationer som 
funderar på att implementera en IP-telefonilösning är; gör det omedelbart. Han anser att 
man inte kan utvecklas på samma sätt om man stannar kvar in den analoga telefoni-eran. 
IP-telefoni är en mycket bättre bärare av information och således även en genererare av 
kunskap. Grundstommen i detta resonemang är att IP-telefoni är ett sätt att skapa mervär-
de för en organisation. Genom att ställa sig utanför missar man enligt Andersson mycket 
utvecklingsmöjligheter och finesser.  
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4.3 Alcro-Beckers 
Alcro-Beckers tillhör sedan början av 2001 den finska Tikkurila-gruppen, som i sin tur är 
en del av Kemira-koncernen. Företaget är en färgtillverkare med inriktning på målarfärg för 
konsumenter och yrkesmålare och marknadsförs i Sverige genom de två varumärkena Alc-
ro och Beckers. Idag är Alcro-Beckers den största färgtillverkaren i Norden och Baltikum 
och man är även etablerade i flera andra länder i Östeuropa. I Sverige är man med en 
marknadsandel på 43 % den marknadsledande färgtillverkaren.  

Alcro-Beckers har idag cirka 500 anställda i Sverige, Norge och Danmark och ser man till 
hela färgkoncernen, med fabriker i bland annat Ryssland, Polen och Ukraina, så är den siff-
ran cirka 2000.  

Vi har intervjuat IT-chef Ulf Eriksson (personlig kommunikation, 2005-04-28)7, som är 
placerad vid företagets huvudkontor i Stockholm och Martin Herodes (personlig kommu-
nikation, 2005-04-28)8, som är Systemadministratör. Eriksson har det övergripande ansva-
ret för företagets IT-infrastruktur och var även ansvarig för den övergång till IP-telefoni 
som genomförts inom Alcro-Beckers. 

4.3.1 Historia och motiv för införande 
Historiskt sett har ansvaret för telefoni inom Alcro-Beckers legat på personalavdelningen. 
Då Eriksson började på företaget år 1999 stod det för honom klart att IT och telefoni vävs 
samman mer och mer och även att denna sammanstrålning medför rationalisering i den da-
tatekniska infrastrukturen. Han såg därför till att skifta ansvaret för både fast- och mobilte-
lefoni till IT-avdelningen. Vid det här laget hade även kundtjänst i företaget uttryckt en 
önskan om ett bättre och mer effektivt telefonisystem som kunde tillhandahålla tjänster 
som man i dagsläget saknade. Detta inkluderade bland annat röstbrevlådor och hänvis-
ningssystem. Vid tillfället kunde en kund som ringde företaget mötas av en signal som an-
tydde att samtalet gick fram, trots att det kunde vara 50 personer före i en telefonkö. Det 
stod vid denna tidpunkt klart för Eriksson att man måste åtgärda problemen på något sätt. 
Den telefonväxel man för tillfället brukade var uppgraderingsbar, men kostnaden för detta 
var mycket hög. Beslut togs år 2002 av Eriksson att undersöka alternativa lösningar för te-
lefoni och man kontaktade, efter en genomförd nulägesanalys, tre olika leverantörer. 

Telia, som var Alcro-Beckers dåvarande leverantör, föreslog en uppgradering av den befint-
liga växeln. TDC Internordia, som även kontaktades, föreslog en hybridlösning mellan 
kretskopplad telefoni och IP-telefoni som innebar att man uppgraderade den gamla växeln 
på samma gång som man i begränsad skala implementerade IP-telefoni. Dotcom, som var 
det tredje kontaktade företaget, föreslog en ren IP-telefonilösning.  

Konsultföretaget Ångpanneföreningen gavs i uppdrag att granska de inkomna offerterna.  
Utöver kostnadsberäkningar togs även för- och nackdelar fram för respektive leverantör. 
Enligt Eriksson låg alternativen prismässigt ungefär på samma nivå och man fick således 
fokusera på andra faktorer. Man insåg vid det här laget att IP-telefoni var den teknik som 
kommer att gälla i framtiden och efter några referensbesök stod valet klart. En orsak, som 
även den var bidragande till valet av IP-telefoni, var enligt Eriksson att man har bra intern 
kompetens vad gäller datanätverk. Utöver detta baserades beslutet på de fördelar som lista-
des av Ångpanneföreningen i den offertutvärdering som gjordes. Dessa var: 
                                                 
7 Respondenten benämns hädanefter endast Eriksson 

8 Respondenten benämns hädanefter endast Herodes 
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- Ny teknik, som sannolikt blir den framtida telefonilösningen på marknaden. 
- Kräver inte så stor investering i hårdvara. 
- Bortsett från terminalerna, den lösning som har den i särklass lägsta kostnaden (in-

klusive terminalkostnaden fortfarande billigaste lösningen). 
- Den lösning som passar bäst för Alcro-Beckers organisation (där IT-avdelningen 

ansvarar även för telefoni). 
- Lösning som återanvänder den kapacitet som redan finns i IP-VPN nätet. 
 

4.3.2 IP-telefonilösning och tjänster 
Alcro-Beckers har idag cirka 300 användare av IP-telefoni i Sverige.  

Man använder hårdvarutelefoner av märket Cisco och har en växel som är centralt placerad 
på huvudkontoret i Stockholm. Det som skiljer det nya IP-telefonisystemet från det gamla 
kretskopplade, är att man fått tillgång till en hel del nya tjänster som idag används inom fö-
retaget. Vi kommer även att redogöra för vissa av dessa tjänster senare i detta avsnitt.  

Som vi nämnde ovan var kundtjänst en stor pådrivare inom företaget för en övergång till 
IP-telefoni. Man har nu funktionalitet som kö- och hänvisningssystem för att underlätta ar-
betet inom denna avdelning. Dessa tjänster medför att kunder eller övriga som ringer till 
företaget kan få betydligt bättre service än innan implementationen, vilket förhoppningsvis 
medför nöjdare kunder och ökad försäljning. Varje anställd har även en egen röstbrevlåda 
där man kan ta emot meddelanden om man inte är anträffbar. Här har man från Alcro-
Beckers sida valt att endast visa missade samtal genom en lampa på telefonen och inte ut-
nyttja möjligheten att skicka e-mail till anställda då ett röstmeddelande mottagits. Det fak-
tum att hänvisningssystemet är hanterbart via Windows gör funktionen mycket smidig en-
ligt Herodes. Med några enkla knappklickningar på datormusen kan man fritt välja vad en 
person som ringer in ska höra för meddelande och man har även möjlighet att enkelt vida-
rekoppla samtalet till exempel till en mobiltelefon. 

För närvarande håller man även på att utvärdera en lösning för företagets egna butiker som 
finns placerade på nio orter runt om i Sverige. Detta kommer att behandlas vidare i avsnitt 
4.3.3. 

4.3.3 Användning idag 
Idag används ingen kretskopplad telefoni inom företagets huvudkontor i Stockholm och 
man håller, som vi kort kommer att beröra senare i detta avsnitt, på att utvärdera lösningar 
för trådlös IP-kommunikation i Alcro-Beckers egna färgbutiker runt om i landet. 

Enligt Eriksson har de faktorer som fick företaget att implementera IP-telefoni ”uppfyllts”. 
Det vill säga att man har bättre funktionalitet i telefonisystemet med samtalshänvisning, 
köhantering och röstbrevlådor. Man har även en effektivare nätinfrastruktur idag eftersom 
all data- och teletrafik går genom ett nät. 

Utöver detta har man även upplevt stora fördelar i den administrativa hanteringen och 
Eriksson ger ett exempel då han säger att en flytt av ett telefonjack, inklusive omprogram-
mering i växeln, kostade företaget cirka 1700 kronor exklusive moms på den tiden man an-
vände kretskopplad telefoni. I och med att man med IP-telefoni slipper detta administrativa 
arbete, har man redan sparat mycket pengar, speciellt eftersom man nyligen byggt om en 
hel del på huvudkontoret. Tack vare den portabilitet som IP-telefoni medför, är det enligt 
Eriksson, enkelt för en anställd att bara ta sin telefon under armen, gå till önskat rum i 
byggnaden och koppla in den i första bästa nätverksuttag. Detta är även mycket bra då an-
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ställda gör tjänsteresor till andra filialer inom koncernen. Eftersom man ligger på samma 
IP-VPN nät är det enkelt att även där använda sin egna telefon och på så sätt ringa gratis 
inom företaget. 

Andra funktioner som Eriksson säger att anställda använder, är konferenstelefoni och di-
stanssamtal. Vad gäller konferenstelefoni möjliggörs detta tack vare att alla ny IP-telefoner 
är utrustade med högtalarfunktion och även en mycket bra mikrofon. Detta gör att man på 
ett bra sätt kan använda dessa för kommunikation mellan flera användare på samma gång. 
Distanssamtal används av säljare inom organisationen som genom att koppla upp sig på fö-
retaget nätverk, kan sitta hemma och jobba via sina bärbara datorer med ett inkopplat 
headset. 

Alcro-Beckers har även egna färgbutiker ute i landet och här har man identifierat ett pro-
blem, eftersom dessa butiker vill använda sig av trådlösa telefoner. Detta är ett resultat av 
att man i butikerna jobbar mycket ”mobilt” till exempel på lager där man använder truckar 
och i övrigt inte kan binda upp sig till en fast plats. De IP-telefoner som idag används, pas-
sar enligt Eriksson mycket bra i händerna på en konsult, men inte i händerna av en lagerar-
betare eller butikssäljare. För närvarande håller man på att utvärdera tre olika system för 
trådlös kommunikation för butiksbruk, varav ett är till fullo kompatibelt med det existeran-
de IP-nätet. Faller detta ut väl, tror Eriksson att samma system även kommer att imple-
menteras i Alcro-Beckers butiker i Norge och Danmark.    

4.3.4 Utfall och bemötande av den nya tekniken 
Under det första året efter implementationen, då systemet var nytt, hade man problem, inte 
bara med ljudkvaliteten, utan också med viss teknisk funktionalitet. Detta var dock något 
som man enligt Herodes till viss del hade räknat med. Bland annat var det problem med 
köhanteringen och hänvisningstjänster. Detta ledde till att man under vissa perioder helt 
enkelt inte kom fram till företaget via telefon. Eriksson poängterar allvaret i detta, eftersom 
man är ett företag som säljer varor finns det ett givet samband mellan missade samtal och 
missad försäljning. Detta bekräftades även av kunder som uttryckte sitt missnöje. De som 
främst kom i kontakt med dessa problem var kundtjänst, eftersom det är där man hanterar 
de inkommande samtalen till företaget. Slutsatsen av detta är ironiskt nog att de största på-
hejarna av tekniken blev de största motståndarna. Enligt Eriksson spreds även detta miss-
nöje vidare inom organisationen. Tack vare motståndet hos de tolv anställda på kundtjänst 
och det faktum att det är en väldigt central del av organisationen, spreds budskapet att tele-
fonin inte fungerade. Eriksson menar även att fokus tack vare detta blev något felriktat, ef-
tersom det stora problemet aldrig var telefonin i sig, utan de nya tjänster som hörde till. 
Vad som borde ha setts som; tjänsterna fungerar inte, blev; telefonin fungerar inte.  

Eriksson säger att man inte upplevde något direkt motstånd före eller under själva imple-
mentationen, utan att det som sagts ovan uppstod efter införandet, då problemen började. 
En viktig faktor till att man inte upplevde motstånd innan implementationen, är att man 
involverade kundtjänst i själva arbetet eftersom de i viss mån låg bakom övergången.    

Kundtjänst var även delaktig i projektgruppen som var tillsatt att undersöka framtida tele-
foni. Det var även denna grupp som tog beslutet att införa IP-telefoni. I gruppen satt för-
utom representanter från kontorsservice, även personer från kundtjänst, IT-avdelningen 
och personalavdelningen. Gruppen fortsatte jobba under projektets gång och speciellt aktiv 
var chefen för kundtjänst som jobbade aktivt med att lägga till utvecklingsapplikationer    
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4.3.5 Skapande av acceptans 
För att förhindra problem med tekniken och för att skapa acceptans, anser Eriksson att en 
viktig förutsättning för en lyckad IP-telefoni implementation är att ansvaret ligger på IT-
avdelningen. IP-telefoni är en mycket teknisk implementation, vilket gör att man skaffar sig 
bättre förutsättningar för att få rätt lösning och rätt komponenter om upphandlingen sker 
av teknikkunniga. Till exempel kan en IT-tekniker med bra kunskap om nätverk på ett helt 
annat sätt argumentera för och diskutera tekniska lösningar med leverantörer, än till exem-
pel en personalansvarig eller en anställd från kundtjänst med dåligt tekniskt kunnande. 

Vidare förklarar Eriksson att de inte direkt hade någon fas som gick ut på att skapa accep-
tans bland användare, men att de däremot hade tagit vissa beslut som skulle underlätta för 
de anställda, men även för de ansvariga efter implementationen. Vi kommer nedan att re-
dogöra för dessa steg. 

Telefon Super User – På varje våningsplan utbildade man en så kallad ”telefon super user”, 
en person som man gav djupare insikt i tekniken och som sedan fungerade som bollplank 
för anställda som hade frågor rörande funktionalitet, eller som man kunde konsultera om 
problem rörande användandet uppstod. 

Öppna utbildningar – Innan man tog i bruk systemet hade man även två öppna utbildning-
ar dit personal kunde gå för att lära sig om tekniken och användningen av IP-telefoni. 

Nyckelpersoner – Man hade även utöver de ”super users” som vi skrev om ovan, extraut-
bildat nyckelpersoner på varje avdelning. Dessa var likt ”super users” personer som hade 
djupare insikt i funktionaliteten och på så sätt kunde assistera medarbetare om problem 
skulle uppstå. 

Herodes påpekar att information om förändringen även gick ut via företagets intranät och 
att man också via avdelningscheferna gick ut och informerade de anställda.  

4.3.6 Råd till intressenter 
Eriksson tycker att man skall överväga en övergång noggrant om man för tillfället har nå-
gorlunda modern teknik med tillräcklig funktionalitet. Han avråder definitivt från ett byte 
som endast baseras på argumentet att det är ny teknik. Man måste se till hur tekniken kan 
skapa mervärde och hur tjänsterna kan underlätta inom företaget. Eriksson för även här en 
diskussion om vikten av att se till organisationens behov. Inom Alcro-Beckers har man 
många hemanvändare som lätt vill kunna ringa och ta emot affärssamtal hemma och man 
har en utspridd organisation som gör att man tjänar väldigt mycket på att alla ringer via da-
tanätverket. Sådana faktorer bör spela in då företag gör sitt val av framtida telefoniteknik.  

4.4 Sjöfartsverket 
Enligt Anders Tammelin9 (personlig kommunikation, 2005-05-13), är Sjöfartsveket ett av 
statens infrastrukturverk. Man är ett affärsdrivande verk, vilket betyder att man tar in avgif-
ter från handelssjöfarten för de tjänster som utförs. Sjöfartsverket kan i viss mån jämföras 
med till exempel Vägverket eller Luftfartsverket, dock med den avsevärda skillnaden att 
Sjöfartsverkets huvuduppgift är att upprätthålla de svenska farlederna till sjöss. Man har 
även övriga åtaganden som till exempel sjöräddning och isbrytning.  

                                                 
9 Kommer härefter endast benämnas Tammelin 
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Sjöfartsverket har sitt huvudkontor i Norrköping där cirka 350 personer arbetar och totalt 
är man cirka 1300 anställda inom organisationen. Merparten av dessa är verksamma i någon 
av de cirka 50 regionala arbetsplatser som är placerade utmed Sveriges kust. 

Vi har intervjuat Anders Tammelin, som är IT-driftansvarig på Sjöfartsverket och placerad 
på huvudkontoret i Norrköping. Tammelin var med i den projektgrupp som drev igenom 
implementationen av IP-telefoni och han har även varit ute och föreläst för organisationer 
om Sjöfartsverkets erfarenheter vid en övergång till IP-telefoni.  

4.4.1 Historia och motiv för införande 
Då det stod klart att Sjöfartsverket år 2002 på grund av mögelskador var tvungna att byta 
huvudkontor, gjorde man även en utvärdering av nya telefonilösningar. Den telefonväxel 
som använts på det gamla huvudkontoret var vid det här laget tolv år gammal och i och 
med det även föråldrad. Dessa två faktorer ledde till man inom Sjöfartsverket undersökte 
en mängd olika nya lösningar för telefoni.  

I och med att man flyttade in i det nya kontoret installerade man även ett helt nytt datanät-
verk, vilket ledde till att man fick ett högpresterande nätverk inom organisationen. Innan 
beslutet togs att införa IP-telefoni undersökte man även andra lösningar för telefoni, som 
att ta med den äldre telefonväxeln som man redan förfogade över till den nya byggnaden, 
investera i en ny uppgraderad variant av den äldre typen av telefoniväxel, köpa en ny analog 
växel men med stöd för IP-telefoni, outsourca telefonin, eller satsa fullt ut på en ren IP-
växel. Efter en grundlig utvärdering där man vägde för och nackdelar både ur användar- 
och kostnadsperspektiv, kom man fram till att IP-telefoni var den lösning som passade 
verksamheten bäst. De fördelar som vägde tyngst och som ses som motiv för ett införande, 
är sänkta drift och samtalskostnader, rationalisering av nätverk, enklare administration och 
även att man såg IP-telefoni som en investering för framtiden. Utöver detta utredde man 
även vad IP-telefoni kunde erbjuda i form av funktionalitet och man kom fram till att möj-
ligheten till integration med PC datorer möjliggjorde för helt annan funktionalitet i sam-
talshänvisning, konferenstelefoni och arbetsplanering än vad man haft tidigare.  

4.4.2 IP-telefonilösning och tjänster  
Sjöfartsverket använder IP-växel och hårdvarutelefoner från Nortel. Initialt köpte man 400 
IP-telefoner och man köpte även flera applikationer för att få den funktionalitet i systemet 
som man önskade. Bland annat inhandlades programvara för hantering av samtal och hän-
visningstjänster från det svenska företaget Trio. Man köpte även en integration med Voda-
fones ”Mobila Kontoret”, vilket möjliggör användning av mobiltelefoni mot IP-nätet. To-
talleverantör för implementationen av IP-telefoni var Telia.  

Idag har man på huvudkontoret cirka 400 IP-telefoner och här har man även den centralt 
placerade IP-växeln. Denna är kopplad både mot det publika telefonnätet och mot Voda-
fones mobila nät för att möjliggöra integration med mobiltelefoni. Detta nätverk är även 
kopplat mot de 48 regionala arbetsplatser som finns inom Sjöfartsverkets organisation. Vis-
sa regionala arbetsplatser, som till exempel i Stockholm och Göteborg, har egna telefoni-
växlar för att skapa en autonomi. Detta är enligt Tammelin mycket viktigt på dessa strate-
giska orter, i fall någonting i tekniken skulle sluta fungera i Norrköping.  

För att återgå till de tjänster som används, berättar Tammelin grundligare om den funktio-
nalitet som Trio erbjuder. Trio är en applikation som styr telefonistfunktioner, hänvisnings-
systemet och röstbrevlådor. Genom en webbapplikation demonstrerar Tammelin hur man 
kan göra inställningar för aktiviteter genom att synkronisera applikationen med kalendern i 
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e-postprogrammet Outlook. Här kan man även se alla anställda inom organisationen, vad 
de har för möten inbokade och vad deras direktnummer är. Trio integrerar även funktiona-
litet för mobiltelefonin och genom systemet tilldelas varje mobiltelefon ett fyrsiffrigt tele-
fonnummer, vilket underlättar för intern mobil kommunikation.  

Avtalet med Vodafone betyder att Sjöfartsverket har en direkt förbindelse med Vodafones 
mobila nät och man har även för att underlätta intern kommunikation, som vi nämnde 
ovan, integrerat det mobila nätet med applikationen Trio. Sjöfartsverket har, för att möjlig-
göra full täckning, installerat en GSM sändare i huset. 

Sjöfartsverket använder även en funktion som heter ACD (Automatic Call Direction), vid 
företagets IT-helpdesk. Detta möjliggör flera telefoner att dela på ett nummer, vilket är bra 
då flera personer jobbar med samma arbetsuppgift.  

4.4.3 Användning av IP-telefoni 
Idag har Sjöfartsverket cirka 700 IP-telefoner installerad i sitt nätverk. Av dessa finns cirka 
400 i Norrköping, 100 i Stockholm och 100 i Göteborg. Man har även hunnit installera IP-
telefoni i bland annat Trollhättan och Sundsvall. Tammelin understryker dock att detta är 
en pågående process. För närvarande håller man på att implementera IP-telefoni på konto-
ret i Malmö och till hösten fortsätter man med bland annat Södertälje. Av de cirka 50 ar-
betsplatser som Sjöfartsverket har, är cirka 40 utrustade med datanät och detta betyder 
även att dessa kontor i framtiden kommer att använda IP-telefoni. Dock har övergången 
inte gått så snabbt som man från början räknade med. Målet var initialt att hela organisa-
tionen skulle ha gått över till IP-telefoni inom en tvåårsperiod, men nu ser detta ut att bli 
fyra år.  

Tammelin säger att användningen inte skiljer sig mycket från då man använde PSTN-
telefoni. Man har givetvis en ny apparat, men man slår nummer på samma sätt. Det man 
dock har märkt, är funktionsförändringar, där man nu styr samtalshänvisning och röstbrev-
låda från en applikation istället för att som innan sköta allt via telefonen. 

Tammelin påpekar även i anslutning till användningen att man idag slipper ta in tekniker 
från telefoniföretag då man har problem med tekniken. Tack vare att telefoni och data har 
blivit så pass integrerat kan man sköta detta arbete internt. Detta har dock enligt Tammelin 
lett till en avsevärd ökning i arbete för IT-avdelningen. 

En annan aspekt som Tammelin redogör för, är de platser runt om i landet där man har så 
kallad 24-timmarsverksamhet. Det kan till exempel vara platser där man står i direkt kom-
munikation med landets försvar och där man måste försäkra sig om att telefonin verkligen 
fungerar. För att säkerställa att dessa platser alltid kan ringa samtal har man valt att använda 
digitala telefoner istället för IP-telefoner. I händelse av att det lokala nätverket på huvud-
kontoret eller det WAN10 som kopplar samman kontoren skulle drabbas av driftstörningar, 
kan man från dessa platser ändå ringa och ta emot samtal. 

Idag undersöker man fler möjligheter för IP-telefoni. Sjöfartsverket funderar bland annat 
på att införa ett gemensamt växelnummer för hela organisationen, men Tammelin menar 
att detta är mer ett politiskt problem än ett tekniskt. Man tittar även på möjligheten att 
kunna ringa upp e-mailkontakter direkt från e-postklienten Outlook och man är precis på 

                                                 
10 Wide Area Network 
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gång att installera en uppgradering av mjukvaran i systemet för att ha möjlighet till utökad 
funktionalitet. 

4.4.4 Utfall och bemötande av den nya tekniken 
Tammelin säger att investeringen av IP-telefoni rent hårdvarumässigt blev dyrare än vad en 
investering i PSTN-telefoni hade blivit. Trots detta kunde man redan från första året dra 
ner telefonibudgeten avsevärt inom organisationen. 

Tammelin berättar vidare att själva kommunikationen över IP-nätet fungerade mycket bra 
redan från dag ett, ljudkvaliteten var minst lika bra som i PSTN-nätet och själva övergång-
en gick oerhört smidigt med ett driftstopp på endast en halvtimme (för huvudkontoret). 
Denna framgång var ett resultat av att företaget hade installerat ett helt nytt datanätverk i 
den nya kontorsbyggnaden, vilket var snabbt och tillät hög datatrafik. Dock hade man där-
emot vissa funktionalitetsproblem med de tjänster man kopplat till systemet. Detta gällde 
bland annat Trioapplikationen där man hade problem med kopplingen till det mobila sy-
stemet, som till viss del styrs genom denna applikation. Detta resulterade enligt Tammelin i 
att vissa inkommande samtal ”försvann”, det vill säga att de helt enkelt inte gick fram till 
mottagaren. 

Idag anser Tammelin att telefonin fungerar lika bra som innan, även om det är svårt för 
honom att säga med full säkerhet hur det fungerar ute på de andra arbetsplatserna. Han an-
tyder att det ibland kan vara lite problem med överföring som sker över WAN eftersom 
man här inte kan garantera bandbredden. Om prioriterad data stjäl bandbredd från telefo-
nin kan man få ett avbrott i överföringen vilket leder till att samtalet kopplas ner.  

När det gäller mottagandet av tekniken säger Tammelin att det givetvis fanns ett initialt 
motstånd och att detta även späddes på då man upplevde problem med ”försvunna” sam-
tal. Tammelin upplevde inte något motstånd innan själva implementationen, utan det mot-
stånd som funnits har uppstått efter implementationen och i samband med de problem 
som vi kort beskrev ovan. En orsak till detta kan enligt Tammelin vara det faktum att man 
som anställd inte märkte av den fysiska förändringen i form av tekniker som kom in på 
kontoren och bytte telefoner, utan att man första gången kom i kontakt med IP-telefoni på 
det nya kontoret. Övergången till IP-telefoni blev således bara en mindre del av en större 
förändring. Tammelin tror att den ökade funktionaliteten även bidragit till att minska mot-
ståndet till förändringen. 

4.4.5 Skapande av acceptans 
Sjöfartsverkets generaldirektör är den person som tar det slutgiltiga beslutet rörande en in-
vestering av detta slag och även ekonomidirektören har en beslutsfattande roll i arbetet. 
Dessa fick sin information via IT-avdelningen, som enligt Tammelin kunde presentera till-
räckligt starka skäl för en övergång för att få projektet godkänt. Dessa personer har dock 
inte någon som helst roll i själva implementationen, utan de tar beslutet och lämnar sedan 
över projektet till projektgruppen. Projektgruppen i detta fall bestod förutom Tammelin av 
en telefoniansvarig, en IT-strateg och några telefonister11. På detta sätt fick man med fyra 
olika funktioner i arbetet. I början av processen hade man även med en extern konsult från 
WM-data för att få ett ”externt perspektiv” på arbetet. 

                                                 
11 Med telefonist menas i detta fall en tekniker som sköter det administrativa arbetet med telefonin. 
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 Resultat av datainsamling 

Någon speciell fas för bearbetning av acceptans hade man inte, men man var däremot nog-
grann med att utbilda de telefonister som skulle komma att sköta det administrativa arbetet 
i fortsättningen. Man har även genom Telia hållit systemutbildningar för Sjöfartsverkets IT-
tekniker för att öka på kompetensen inom organisationen. Detta var enligt Tammelin helt 
nytt för Telia som i det närmaste verkade överraskade då frågan om utbildning ställdes. 

Tammelin påpekar även att han i viss mån påverkat sina medarbetare eftersom han själv 
tror på tekniken och är entusiastisk när det gäller IP-telefoni. 

Information om övergången till IP-telefoni gavs både genom organisationens intranät och 
genom den personaltidning som Sjöfartsverket ger ut. Detta var inte teknisk information, 
utan endast information om att bytet skulle ske och varför man valt just IP-telefoni som ny 
teknik. 

4.4.6 Råd till intressenter 
Tammelin säger att det inte finns någon orsak att tveka rörande en övergång till IP-telefoni 
om man har de rätta förutsättningarna i form av datanät och operatör. Funktionalitet och 
ljudkvalitet är jämförbara med traditionell telefoni och framtidssäkerheten är enligt Tam-
melin högre än med PSTN telefoni. Han säger även att det är viktigt att se på organisatio-
nen som helhet. Har man bara ett kontor med några hundra användare och man är nöjd 
med den lösning man för tillfället har, finns det enligt Tammelin ingen orsak att byta sy-
stem för tillfället. Dock anser han att detta är en övergång som i slutändan kommer att gö-
ras av alla företag och jämför IP-telefoni med övergången från svart-vit till färg-tv eller från 
LP till CD-skivor. Tammelin tror att de flesta företag inom en tioårsperiod kommer att an-
vända IP-telefoni. 
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5 Analys 
I detta avsnitt kommer vi med referensramens hjälp att analysera de data som samlats in genom den empi-
riska undersökningen. För att analysdelen skall bli lätt att följa och även för att på ett strukturerat sätt 
svara på våra forskningsfrågor kommer vi att använda samma upplägg som då vi presenterade intervjuerna 
i kapitel 4. Vi kommer således att börja med motiv för införande av IP-telefoni och hur användandet ser 
ut. Efter detta kommer vi att analysera hur tekniken mottogs i organisationerna och vad som gjordes för att 
skapa acceptans för tekniken, för att slutligen kort sammanfatta de råd som gavs av respondenterna till or-
ganisationer som överväger en IP-telefoni lösning. 

5.1.1 Införandet av IP-telefoni och motiv bakom detta 
Vi har i referensramens avsnitt 3.2 diskuterat motiv som får företag att gå över från krets-
kopplad telefoni till IP-telefoni. I problemformuleringen (avsnitt 1.2) utryckte vi att den 
största drivkraften bakom en övergång till IP-telefoni ofta är kostnadsbesparingar. Dessa 
kostnadsbesparingar trodde vi främst skulle vara knutna till det praktiska användandet av 
tekniken, det vill säga att ringa billigare telefonsamtal (se avsnitt 3.2.2.1). Det har i de orga-
nisationer vi undersökt dock visat sig att kostnadsbesparingar på grund av sammanstrålning 
av nät (avsnitt 3.2.2.2) är en minst lika pådrivande faktor som kostnadsbesparingar genom 
billigare samtalskostnader. Men innan vi går djupare in på dessa faktorer vill vi beröra en 
annan intressant aspekt som vi lagt märke till under studiens gång.  

I tre av de organisationer som ingått i vår undersökning (Nässjö kommun, Sjöfartsverket 
och Ultra Education AB) har man sagt att det som i första hand fick dem att undersöka al-
ternativa telefonilösningar, var vad vi här vill kalla en ”större händelse”. Med detta menar vi 
att övergången inte vuxit fram som en naturlig process bestående av en önskan att spara 
pengar, förbättra eller effektivisera, utan av en större händelse. Att ta upp det här som ett 
motiv bakom införande av IP-telefoni kan även tyckas något felaktigt, eftersom dessa före-
tag lika väl kunde ha valt PSTN som teknik, men vi vill ändå här ta upp denna synvinkel. I 
Nässjö kommun var det en stor ombyggnation av en av kommunens gymnasieskolor som 
fick IT-avdelningen att börja titta på alternativa telefonilösningar. Detta skedde på samma 
gång som Telia, den dåvarande telefonileverantören sade upp avtalet på den äldre telefon-
växel som man dittills använt. Vad gäller Ultra Education uppstod tanken på ett nytt tele-
fonisystem då företaget expanderade och öppnade ett antal nya friskolor runt om i Sverige 
och på Sjöfartsveket var det ett byte av huvudkontor som låg som grund för ett teknikskif-
te. Dessa händelser är givetvis inte motiv för en övergång till just IP-telefoni, men de är 
trots allt de händelser som fick organisationerna att överhuvudtaget se sig om efter en an-
nan telefonilösning. Således kan sägas att skulle dessa händelser ej ha skett, är det möjligt 
att Nässjö kommun, Sjöfartsverket och Ultra Education idag fortfarande använd sig av 
PSTN-telefoni. 

Denna metod, som går ut på att utnyttja en större händelse som en nybyggnation eller lo-
kalrenovering för implementation av ny teknik, går enligt Brockman (2004) under benäm-
ningen ”greenfield strategi”. Denna större händelse menar Brockman (2004) är ett ypperligt 
tillfälle för organisationer att undersöka nya telefonitekniker och begära in offerter från oli-
ka leverantörer. Brockman (2004) menar även att detta är ett bra sätt att skapa acceptans 
för ny teknik. Tyvärr diskuteras inte skapande av acceptans närmare av Brockman (2004), 
men vi tror att fördelen till viss del består i att fokus på IP-telefoni implementationen ”re-
duceras” eftersom den förändringen blir en mindre del i en större förändring. Vi kommer 
dock att återkomma till denna diskussion senare i analysen, för att nu återgå till motiv för 
införandet av IP-telefoni. 
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Huvudmotivet som fick Ultra Education att implementera IP-telefoni var kostnadsbespa-
ringar genom billigare samtalsavgifter (avsnitt 4.1.1). Företaget befann sig i ett expansivt 
skede och man insåg kostnadsfördelar med IP-telefoni då verksamheten skulle bedrivas på 
fler olika orter i Sverige. Ultra Education uppger även två andra orsaker för övergången till 
IP-telefoni. Dessa är sammanstrålning av nät (effektivisering, avsnitt 3.2.2.2) samt att man 
såg IP-telefoni som en investering för framtiden (avsnitt 3.2.2.7) och en teknik att ”växa i” 
allteftersom företaget expanderar.     

Nässjö kommun fick indikationer från ett av kommunens gymnasier att man önskade konso-
lidera sina nätverk och önskade en sammanstrålning av dessa för att effektivisera organisa-
tionen. Denna skola hade inte mindre än fem olika nätverk för bland annat larmsystem, da-
tatrafik och telefoni. Detta motiv faller under effektivisering av nät (avsnitt 3.2.2.2) och har 
i Nässjö kommuns fall inneburit både effektivisering och kostnadsbesparingar, vilket även 
bör vara resultatet enligt Cox (2005).   

Alcro-Beckers hade upplevt påtryckningar från företagets kundtjänst där man bad om en lös-
ning som kunde erbjuda bättre tjänster för samtalshänvisning och köhantering. Vi ser detta 
som primärmotivet som fick företaget att vidare undersöka alternativa telefonilösningar. 
Efter genomförd nylägesanalys och offertutvärdering stod man med ett expertutlåtande 
som påpekade flera fördelar med IP-telefoni. Dessa var bland annat att IP-telefoni är en in-
vestering för framtiden (avsnitt 3.2.2.7), tekniken var för företaget billig att implementera 
och använda och man såg också en möjlighet att rationalisera nätverken (avsnitt 3.2.2.2). Vi 
vill här poängtera att Alcro-Beckers är det enda företaget i denna studie där behovet för en 
ny telefonilösning mognat fram ”naturligt”. Med detta menar vi att behov inom organisationen 
styrde teknikutvecklingen, till skillnad från de övriga organisationerna där, som vi diskuterat 
tidigare, en ”större händelse” var den utlösande faktorn bakom teknikskiftet.  

Likt Alcro-Beckers genomförde Sjöfartsverket en grundlig undersökning för att ta reda på 
för- och nackdelar med de olika teknikerna. De motiv som slutligen fick organisationen att 
bestämma sig för IP-telefoni var sänkta drifts- och samtalskostnader (avsnitt 3.2.2.1), enkla-
re administration (avsnitt 3.2.2.5) och även att man såg IP-telefoni som en investering för 
framtiden (avsnitt 3.2.2.7). Utöver detta utredde man även vad IP-telefoni kunde erbjuda i 
form av funktionalitet och man kom fram till att möjligheten till integration med PC dato-
rer möjliggjorde för helt annan funktionalitet i samtalshänvisning, konferenstelefoni och 
arbetsplanering än vad man haft tidigare. 

Det står sig ganska självklart att ett huvudmotiv för alla de undersökta organisationerna är 
kostnadsbesparingar. Detta var även en av våra punkter i problemdiskussionen (avsnitt 1.2) 
och behandlas också av Cox (2005) som skriver att detta ofta är det tyngsta motivet bakom 
ett införande av IP-telefoni. Även om vissa respondenter uttrycker detta klarare än andra så 
har alla i något skede påpekat dessa besparingar som ett starkt motiv för IP-telefoni. Vi 
trodde dock att dessa kostnadsbesparingar i större utsträckning skulle vara i form av billiga-
re samtalsavgifter. Nu visade det sig att endast ett företag sade sig ha detta som huvudmo-
tiv. Däremot sade alla företag att en sammanstrålning och därmed effektivisering av data- 
och telenät var en viktig drivkraft bakom valet av IP-telefoni. Ett annat motiv som alla or-
ganisationer utom Nässjö kommun tar upp, är att man ser IP-telefoni som en investering 
för framtiden. Detta är även ett motiv som analysföretaget Gartner (2005, återgivet i 
Hamblen) hävdar vara generellt sett större än kostnadsbesparingar. Poängen i detta reso-
nemang är att man tror att IP-telefoni inom en snar tidsperiod kommer att slå ut PSTN-
tekniken. Med detta i åtanke ter det sig meningslöst att satsa stora pengar och resurser på 
en ”döende” teknik, när man redan nu kan framtidssäkra sitt telefonisystem. Vi tror det är 
möjligt att Nässjö kommun var för tidiga för att ”våga” se detta som ett motiv.    
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Alcro-Beckers och Sjöfartsverket har till skillnad från de andra organisationerna genomfört 
en omfattande förstudie och analys av existerande tekniker. Dessa företag har även till 
skillnad från de andra under intervjuerna poängterat de tjänster och funktioner som IP-
telefoni medför som ett motiv till implementation av tekniken. Detta leder oss att tro att 
organisationer som grundligare undersöker tekniken, även på ett tidigare stadium ser förde-
lar som annars kan vara svårupptäckta och i och med detta menar Dalal (2002) och Harte 
(2003) att man även kan höja produktiviteten inom organisationen. Vi kan även här se ett 
samband med tidpunkten för införseln. Nässjö kommun som var den första organisationen 
i denna studie att införa IP-telefoni hade förmodligen inte fått ut lika mycket av en förstu-
die och teknikanalys, eftersom kunskapen var mycket mer begränsad år 2000 än vad den 
var två till tre år senare. Mycket har hänt under de senaste åren och en trots att IP-telefoni 
varit upphaussat sedan millenniumskiftet, anser organisationer som implementerat tekniken 
runt år 2003-2004 att de varit tidigt ute.  

Nässjö kommun var som sagt den första av de organisationer som ingick i vår studie att in-
föra IP-telefoni. Man började undersöka tekniken år 2000 och år 2001 togs beslutet att in-
föra IP-telefoni. Om man då tänker på att till exempel Sjöfartsverket som genomförde 
samma arbetssteg år 2002-2003 och på samma gång anser sig vara mycket tidigt ute, kan 
man väl i så fall säga att Nässjö kommun var extremt tidiga. Och om man sedan går vidare 
genom Ultra Education till Alcro-Beckers och Sjöfartsverket, kan man se att ju senare or-
ganisationen implementerat IP-telefoni, desto fler fördelar har man upptäckt och desto fler 
tjänster har man från början använt. Detta är givetvis en naturlig utveckling eftersom erfa-
renheten och kunskapen inom industrin ökar med tiden. Vi vill därför tro att Nässjö kom-
mun, som tidig användare, inte hade samma förutsättningar att studera tekniken och utvär-
dera tjänster som till exempel Alcro-Beckers eller Sjöfartsverket. 

5.1.2 Användning av IP-telefoni 
Vad gäller användningen av IP-telefoni kan sägas att de studerade organisationerna tende-
rar att anpassa sitt användande efter den kunskap som samlades in före implementationen. 
Med detta menar vi att Sjöfartsverket och Alcro-Beckers som genomförde större ”teknik-
undersökningar” även är de företag som direkt efter införandet använde mest tjänster (se 
avsnitt 3.2.2.6). Vi måste dock även nämna Nässjö kommun, som på ett sätt illustrerar att 
detta är något man kan växa in i. Här var man inledningsvis ej medveten om den funktiona-
litet man använder sig av idag, vilket givetvis kan ha sin grund i flera orsaker. Tekniken var 
mycket ung år 2000 när Nässjö kommun började intressera sig för IP-telefoni, kunskapen 
var mycket begränsad både inom kommunen och hos leverantörer och de tjänster som idag 
erbjuds kanske inte fanns i samma utsträckning för fem år sedan.  

Alla de organisationer som ingår i vår undersökning använder hårdvarutelefoner. Dessa har 
antingen varit av märket Nortel (Ultra Education & Sjöfartsverket) eller Cisco (Nässjö 
kommun & Alcro-Beckers). Detta är inte förvånande eftersom Cisco och Nortel enligt Wil-
son (2005) är två av de största aktörerna på hård- och mjukvara inom IP-telefonisektorn 
globalt sett. Cisco är världsledande medan Nortel placerar sig på en tredje plats på listan 
över globala leverantörer av hård- och mjukvarulösningar för IP-telefoni. 

Ultra Education är med 100 användare, den organisation i vår undersökning som har den 
minsta implementationen. Det är även den enda organisationen i vår undersökning som 
fortfarande har PSTN-telefoni parallellt med IP-telefoni och som dessutom använder den 
äldre tekniken på sitt huvudkontor.  

Om vi då skall titta närmare på hur företag använder IP-telefoni och om de motiv som sat-
tes upp före implementationen uppfylldes efter densamma, kan man se en gemensam näm-
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nare i det faktum att samtliga organisationer använder röstbrevlådor och någon form av 
hänvisningstjänst eller vidarekopplingsfunktion. Då vi ställt frågan om de motiv man hade 
för ett införande har förverkligats (till exempel rationalisering av nätverksinfrastruktur eller 
billigare samtalskostnader) har vi vid samtliga intervjuer fått ett positivt svar. Alla organisa-
tioner har haft problem vid införandet, men har efter en viss tidsperiod ändå upplevt att de 
motiv man hade för ett införande har infriats. 

En annan gemensam nämnare som vi tycker är intressant att ta upp här, men som vi även 
kommer att gå tillbaka till då vi diskuterar acceptans inom organisationen, är det faktum att 
organisationerna uttrycker ett klart mål att de anställda ej skall märka någon skillnad mot de 
äldre PSTN-systemet. Å ena sidan anser vi detta vara ett bra synsätt och ett bra mål att sät-
ta upp för att få en smidig och lätt övergång, men å andra sidan kan detta även medföra 
problem med acceptansen då de anställda ifrågasätter en förändring som ej leder till för-
bättring. Dessutom leder detta tankesätt till att man ej implementerar funktioner som verk-
ligen kunde öka produktiviteten och skapa värde för organisationen och går således emot 
Heberling (2004) som hävdar att utnyttjande av funktionalitet som integration med affärs-
system är vad som verkligen skapar värde för organisationen. Ett annat exempel på detta 
tar Himmelsbach (2005) upp då han skriver att man genom integration i nätverket har möj-
lighet till åtkomst av data i CRM eller ERP databaser. Denna integration har inget av före-
tagen i vår studie genomfört, utan samtliga håller sig till de mer ”traditionella” funktioner 
som tekniken erbjuder i form av redan nämnda röstbrevlådor och hänvisningstjänster.  

Två av organisationerna (Nässjö kommun och Sjöfartsverket) har integrerat en lösning för 
mobiltelefoni i sitt IP-telefonisystem. Dessa företag har båda behov av mobila lösningar då 
delar av personalen ej kan vara begränsade till en viss plats under sitt arbete. Detta är även 
en lösning som Alcro-Beckers för närvarande tittar närmare på och som således tre av de 
fyra undersökta organisationerna ser nytta i. Denna funktion är något vi inte kommit i kon-
takt med under vår litteraturstudie och som därför även organisationer som är intresserade 
av IP-telefoni kan ha svårt att upptäcka. Faktum är att idag krävs mobilitet i större ut-
sträckning i ett samhälle där vi skall vara nåbara överallt och vi tror att denna funktion är 
mycket viktigt för att IP-telefoni skall få sitt stora genombrott.  

En funktion som Alcro-Beckers och Nässjö kommun säger sig ha nytta av är konferenste-
lefoni. Båda dessa företag använder hårdvarutelefoner från Cisco och säger att den mikro-
fon och högtalare som telefonerna är utrustade med har mycket bra funktionalitet. Konfe-
renssamtal över IP-nätverk medför även att flera parter kan delta i samtalet. Vid Nässjö 
kommun angavs en siffra på 8-9 personer, vilket kan jämföras med konferenssamtal i 
PSTN-nätet där begränsningen ligger på 3-4 personer. 

Alcro-Beckers och Sjöfartsverket nämner även att man idag drar stor nytta av den förenk-
lade administrationen som IP-telefoni medför. Detta diskuterade vi i avsnitt 3.2.2.5 där 
Harte (2003) betecknade detta som portabilitet. Den portabilitet som påtalats i de intervjuer 
vi gjort är geografisk portabilitet (Harte, 2003), vilket betyder att man enkelt kan flytta tele-
foner utan att behöva koppla om uttag för att flytta sitt telefonnummer. Fördelarna som 
nämns i samband med detta kan sägas vara både ekonomiska och praktiska. De ekonomis-
ka faktorerna visar sig genom de kostnader man sparar på att inte behöva konsultera tele-
fonileverantörer då man vill flytta telefoner. De praktiska fördelarna är bland annat att man 
kan ta med sig sin telefon praktiskt taget vart som helst i världen och genom tekniker som 
VPN12 fortfarande ringa gratis inom den egna organisationen. Detta är en fördel som enligt 

                                                 
12 Virutal Private Network ger en krypterad (säker) distanskoppling mot önskat nätverk. 
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Ricknäs (2005) och Brown (2004) förenklar administrationen av telefoni inom organisatio-
ner då man ej behöver konsultera extern telefonipersonal för att genomföra dessa flyttar. 

Alcro-Beckers nämner slutligen även att man drar nytta av den ökade kontrollen (avsnitt 
3.2.2.3) som IP-telefoni innebär. Detta diskuteras även av Harte (2003), som likt Alcro-
Beckers hävdar att man får en mycket bättre överblick över hur telefonin används inom or-
ganisationen och hur de anställda använder sina telefoner. 

Då vi nu redogjort för motiv för ett införande av IP-telefoni och hur användningen ser ut 
inom organisationerna, kan vi konstatera att dessa skiljer sig något. Förutom att man effek-
tiviserat näten, sänkt sina kostnader, lagt till viss funktionalitet och gjort en investering för 
framtiden, har man även sett användningsområden och fördelar med tekniken som inte var 
”inkluderade” i det första skedet, det vill säga då implementationen ägde rum. Detta ser vi 
både som positivt och negativt. Det positiva är att man efter en implementation relativt 
snabbt kan komma in i nya rutiner och se funktionalitet som man inte såg från början. Det 
negativa är just att man inte såg denna funktionalitet från början och på så sätt kanske mis-
sat viss effektivisering och nytta för verksamheten under en tidsperiod. Som vi nämnde in-
nan, tror vi även att organisationer som gör en större undersökning innan implementatio-
nen, har större chans att minska gapen mellan tänkta motiv och upplevd nytta. 

5.1.3 Utfall och bemötande av ny teknik 
Det är ett klart faktum att tekniken blivit billigare under de senaste åren. Nässjö kommun 
som gjorde sin investering år 2001, betalade över 5000 kronor styck för införskaffade IP-
telefoner och sade att det var en mycket kostsam implementation. Alcro-Beckers å andra 
sidan genomförde en utredning som visade att IP-telefoni var den billigaste tekniken att 
implementera. Den siffran som här angavs för en IP-telefon var strax över 2000 kronor. 
Det har således skett en markant prisnedgång vad gäller hårdvara på IP-telefonimarknaden. 

Även om Nässjö kommun hade höga utgifter då implementationen ägde rum, kunde man 
dra ner telefonbudgeten med en miljon kronor redan från första året. Det är således bevis-
ligen möjligt att spara mycket pengar med IP-telefoni. Alla organisationer som ingått i den-
na studie har sagt sig spara pengar genom billigare samtalsavgifter och man har även sett 
kostnadsminskningar tack vare rationalisering av nätverksinfrastrukturen. Detta kan sam-
manfattas genom att säga att de motiv som organisationerna haft för införandet av IP-
telefoni har förverkligats. Dock har samtliga organisationer i vår studie upplevt problem 
med tekniken, vilket givetvis även påverkar bemötandet. 

Ultra Education är det företag i vår studie som uttryckt mest problem med tekniken. Förut-
om att de hade ljudproblem fick de även stora problem då de initialt valde att använda 
mjukvarutelefoner med headset istället för hårdvarutelefoner. Detta var ett led i kostnads-
besparingar som slog fel. De anställda hade svårt att anpassa sig till att ringa via sina dato-
rer, vilket medförde att projektledningen upplevde ett mycket starkt motstånd till tekniken. 
Vi tycker detta är mycket intressant att ta upp då det visar på nackdelarna med mjukvarute-
lefoner som enda alternativ för fast telefoni. Användare är vana vid att ha en traditionell te-
lefon där de bara lyfter på luren och slår ett nummer eller svarar. Nu ställdes det krav på de 
anställda att alltid ha på sina datorer för att vara tillgängliga, på samma gång som de måste 
lära sig en applikation för att kunna ta emot och ringa samtal. Detta ser vi som en struktu-
rell förändring, vilket enligt Bruzelius och Skärvad (2004), innebär att det blir en relativt ra-
dikal omställning. Vid dessa förändringar är det mycket vanligt att motstånd uppstår, vilket 
var precis vad som skedde i fallet med Ultra Education. Som vi ser det, var detta en relativt 
dyrköpt läxa för Ultra Education eftersom de i slutändan var tvungna att gå över till hård-
varutelefoner på grund av bemötandet av tekniken. 
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Inom Nässjö kommun upplevde projektledningen inte ett så starkt motstånd som man från 
början hade räknat med, trots att användare upplevde initiala problem med både ljudkvali-
teten och med den hänvisningstjänst som användes. Det motstånd man dock upplevde, 
fanns till största grad under och efter implementationen. Motståndet under implementatio-
nen visade sig då man gick runt och installerade hårdvarutelefonerna. En intressant synvin-
kel som vi ser det, är att man genomförde ett pilotprojekt i det inledande skedet av imple-
mentationen. Trots att man på Nässjö kommun inte inledningsvis säger att problemen var 
så stora, hävdar man här att man var beredd att lägga ner hela implementationen efter pi-
lotprojektet. Man valde dock att fortsätta med projektet, vilket efter de inledande proble-
men löpte på relativt smidigt. Nässjö kommun är den enda organisationen i vår studie som 
sagt sig ha genomfört en uppföljning för att analysera bemötandet av tekniken. Detta har 
skett genom enkätundersökningar, vilka visat att högutbildade akademiker är mer negativt 
inställda till tekniken även om inställningen till IP-telefoni generellt sett är positiv. 

Det initiala motstånd till IP-telefoni som projektledningen upplevde hos Alcro-Beckers, späd-
des på då man fick problem med ljudkvalitet och även problem med hänvisningstjänster 
och det kösystem som installerats. I detta fall beskriver man problemen med ljudkvaliteten 
som mindre och relativt lättåtgärdade, medan problemen med hänvisningstjänster och kö-
system verkligen var fundamentala. Det stora problemet här var att de motiv som man 
hade för en implementation ej förverkligades på kort sikt. Eftersom kundtjänst var den sto-
ra pådrivaren av tekniken och även de som i största grad skulle komma i kontakt med dessa 
tjänster, uppstod en situation där de som initialt var mest positivt inställda till tekniken 
plötsligt var de som hade den mest negativa inställningen. Detta motstånd berodde som 
Bruzelius och Skärvad (2004) diskuterar, på att förändringen drabbade användare på ett ne-
gativt sätt och ledde till att missnöjet spred sig vidare inom organisationen. Vi tycker det är 
viktigt att påpeka att allvaret i denna situation späds på ytterligare av det faktum att Alcro-
Beckers är ett företag vars huvudsyfte är att sälja produkter. Att ett system som är vitalt för 
ordermottagning och kundkontakt ej fungerar tillfredsställande kan givetvis ha en inverkan 
på försäljningen och således även på företagets lönsamhet.    

Sjöfartsveket medger att man upplevde ett initialt motstånd till förändringen och att de pro-
blem man hade med dåligt fungerande tjänster var en orsak till motstånd. Här hade de pro-
blem med en applikation vilket medförde att vissa inkommande samtal aldrig nådde fram 
till mottagaren. Sjöfartsverket har dock som enda organisation i denna studie uppgett att 
ljudkvaliteten var lika bra som i PSTN-systemet redan från början. En orsak till detta var 
att man hade ett helt nytt datanätverk med mycket hög kapacitet, men vi ser ändå inte detta 
som en garanti för perfekt ljud. Även Nässjö kommun uppgav att man installerat ett helt 
nytt högpresterande datanät i samband med implementationen av IP-telefoni och trots det-
ta upplevde man problem med ljudkvaliteten inledningsvis. En påverkande faktor kan vara 
att det trots allt är cirka tre års skillnad mellan dessa två implementationer och att tekniken 
på denna tid förbättrats. Vi vill även här påtala två faktorer som vi tror spelade in då det 
gäller bemötandet av den nya tekniken inom Sjöfartsverket. Den ena är det faktum att man 
utnyttjade en ”greenfield strategi” (Brockman, 2004) då man bytte lokaler. På detta sätt 
kunde man minska motståndet till förändring genom att övergången till IP-telefoni blev en 
del i en större och mer omvälvande förändring. Sjöfartsverket undersökte likt Alcro-
Beckers också noggrant vilka tjänster man kunde integrera i systemet och därför kunde 
man påtala fördelar med IP-telefoni för de anställda som på så sätt såg hur tekniken kunde 
underlätta i det dagliga arbetet. Att påtala hur förändringen gynnar den enskilde användaren 
är, enligt Bruzelius och Skärvad (2004) ett bra sätt att minska motståndet. Detta innebär att 
användaren får insikt i de positiva följder som förändringen medför och det inledande mot-
ståndet byts då ut mot acceptans (se figur 6 - kriskurvan).  
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Sammanfattningsvis kan sägas att alla organisationer i vår studie har upplevt motstånd till 
förändring i samband med införandet av IP-telefoni. Alla organisationer har även upplevt 
problem med tekniken och flera har även haft problem med tillhörande tjänster. Detta in-
nebär att förändringen i viss grad drabbat användare negativt och motstånd blir då enligt 
Bruzelius och Skärvad (2004) starkare. Att ljudkvaliteten inte är tillfredsställande tror vi kan 
bero på att IP-telefoni ställer mycket höga krav på datanätverken. Detta är enligt Ricknäs 
(2004) något som många organisationer som implementerar IP-telefoni inte inser. Vad som 
även är anmärkningsvärt är att alla företag utom Ultra Education uttrycker problem med 
tillhörande tjänster och då specifikt hänvisningstjänster som används för att redogöra för 
var den uppringda personen befinner sig och hur och när denna kan nås igen. I samtliga fall 
är det alltså mjukvara som egentligen orsakar mer problem än hårdvara. Problem med så-
dana tjänster kan, som vi tidigare påtalat, vara ytterst allvarliga, speciellt för säljande företag 
som förlitar sig på sitt telefonisystem för att ta emot kundbeställningar. 

Att motstånd uppstår vid förändring är enligt Bruzelius och Skärvad (2004) naturligt och 
att problem vid förändring underbygger och stärker detta motstånd ser vi som lika natur-
ligt. Vi vill i detta skede härleda till två viktiga aspekter som diskuterades i referensramens 
avsnitt 3.1.1. Bruzelius och Skärvad (2004) skriver att förändring måste leda till förbättring 
för att motståndet skall minska. Vi tror därför det är mycket viktigt att förmedla de fördelar 
som IP-telefoni medför för att öka acceptansen för den nya tekniken. Vi inser dock att 
även om detta görs, kan det lätt bli meningslöst om man börjar uppleva problem med den 
nya tekniken. Vi skrev i problemformuleringen att vi tror att företag som påtalar fördelarna 
med tekniken har lättare att skapa acceptans inom organisationen. Som vi ser det, är det 
svårt att dra konkreta slutsatser rörande detta, men vi ser Sjöfartsverket som ett bevis på att 
det är en möjlighet. Här utryckte man att man berättade om fördelarna med IP-telefoni för 
att förbättra bemötandet av tekniken. 

Bruzelius och Skärvad (2004) anser även att motståndet kan bli hårt om det finns ett starkt 
förtroende till det som skall ändras. Detta tycker vi är mycket intressant, eftersom det finns 
ett starkt förtroende för traditionell PSTN-telefoni. Det är en teknik som existerat i över ett 
århundrade och som sällan eller aldrig slutar fungera. Ser man ingen personig nytta med IP-
telefoni, tror vi det är svårt att acceptera tekniken som ersättare till en redan välfungerande 
lösning. Till exempel upplevde Nässjö kommun motstånd då man gick runt och ersatte 
PSTN-telefoner med nya IP-telefoner. Detta är ett klart exempel på motstånd som uppstår 
eftersom produkten som skall ersättas fungerar. Här vill vi knyta an till ”Greenfield strate-
gin” (Brockman, 2004) som diskuterades i avsnitt 5.1.1. Genom att utnyttja till exempel en 
flytt eller en ombyggnation tror vi man kan minska motståndet mot förändringen. Man 
slipper då som i Nässjös fall gå in på de anställdas kontor och ersätta en fungerande apparat 
med en okänd lösning som man dessutom måste lära sig hur fungerar. Här kan vi ta Ultra 
Education och Sjöfartsverket som exempel. Den första kontakten de anställda fick med IP-
telefoni var under den första arbetsdagen hos en ny arbetsgivare eller på ett helt nytt kon-
tor. Av redan förklarade skäl var utfallet hos Ultra Education inte det önskade, men Sjö-
fartsverket utrycker att detta var ett bra sätt att minska motståndet mot förändringen. Det 
fundamentala här, och som tål att upprepas, är att övergången till IP-telefoni ”endast” blir 
en liten del av en mycket större förändring, som till exempel en flytt eller ett nytt jobb med-
för. Vi ser dock även en nackdel i detta, då man från organisationens sida kan utelämna öv-
riga sätt att minska motståndet då man tror att den ”större händelsen” skall eliminera allt 
motstånd. Vi kommer att vidare diskutera detta i nästa stycke. 

Vi vill här i anslutning till hårt motstånd mot förändring, då starkt förtroende finns för vad 
som skall förändras, behandla det försök att använda mjukvarutelefoner som Ultra Educa-
tion gjorde. Man önskade, som vi påtalat tidigare, att de anställda skulle använda sina bär-
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bara datorer som en plattform för telefoni. Detta skulle ske genom headset och en telefoni-
applikation som installerades på varje dator. Denna lösning visade sig vara allt för svårt att 
ta till sig för de anställda på grund av flera orsaker. Man måste ständigt ha på datorn för att 
kunna ta emot samtal, man måste lära sig en applikation för att kunna ringa samtal och man 
måste använda ett headset. Hade man haft PSTN-telefoni som komplement är vi säkra på 
att motståndet inte blivit så stort, men att kräva att de anställda skulle se denna lösning som 
det enda fasta telefonialternativet blev helt enkelt för mycket. Detta problem kan vi härleda 
till några av de punkter (se avsnitt 3.3.1) som Bruzelius och Skärvad (2004) hävdar leder till 
starkt motstånd vid förändring. Förändringen att plötsligt vara tvungen att använda sin da-
tor som ”fast” telefon ser vi som mycket radikal, det finns ett stort förtroende till det som 
förändrades (PSTN-telefoni) och förändringen drabbade även de anställda på ett negativt 
sätt då ljudkvaliteten var dålig. Enbart en av dessa punkter kan förmodligen leda till starkt 
motstånd och då tre av dessa infinnes förstår man problemen som Ultra education upplev-
de.        

Sammanfattningsvis vad gäller utfall och bemötande av tekniken kan sägas att alla organisa-
tioner i vår undersökning upplevde under något skede problem med tekniken. De problem 
som kunde härledas till dålig ljudkvalitet var betydligt mer lättlösta än de som gällde pro-
blem med mjukvaruapplikationer som styr funktioner och tjänster. Vi tror därför det är vik-
tigt att jobba hårt med dessa mjukvaruapplikationer i synnerhet om det är vitalt för företa-
get att hänvisningstjänster och köhantering fungerar. 

Vi tror att det i vissa fall kan vara svårt att få med sig personalen om man endast vill an-
vända mjukvarutelefoner. Många kräver att det som fast telefon måste finnas en välfunge-
rande och enkel hårdvarulösning där man lyfter på en handhållen lur för att ringa och ta 
emot samtal.  

Ett bra sätt att undersöka inställningar till IP-telefoni, är att som Nässjö kommun genom-
föra enkäter för att se vad de anställda ser som positivt och negativt med tekniken. På detta 
sätt tror vi man har bättre förutsättning att skapa acceptans och tillgodose de anställdas 
önskemål. 

Slutligen tror vi det är mycket viktigt att påtala de fördelar som IP-telefoni medför. För att 
få underlag för detta bör en djupare undersökning göras för att se vad det finns för olika 
tjänster och funktioner som kan underlätta arbetet inom organisationen. Gör man detta 
skapas även bra förutsättningar för att minimera problem vid införandet och man kan på 
samma gång höja acceptansen genom att för användare påvisa de fördelar som tekniken 
medför. 

5.1.4 Skapande av acceptans  
Att skapa acceptans för förändring har visat sig vara något som är relativt svårt att diskutera 
med de respondenter som valts ut. Detta betyder inte på något sätt att vi fått dålig eller oin-
tressant information, utan endast att vi i vissa fall upplevt en viss känsla av obekvämlighet 
hos respondenterna. Alla respondenter i vår studie har varit mer intresserade av att diskute-
ra tekniska delar och motiv bakom införandet, än hur personalen mottog tekniken och hur 
man skapade acceptans för den. Vi kommer dock inte att gå vidare in på detta här, utan 
lämnar det till senare i avsnittet.  

Ultra Education medger att man kunde ha lagt betydligt mer tid på att informera och utbilda 
personalen för att skapa bättre acceptans för tekniken. Man erkänner att man missade 
mycket då det gäller dessa aspekter och hävdar att mycket av de resurser som kunde ha 
lagts på att skapa acceptans genom information och utbildning istället gick till att lösa tek-
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niska de tekniska problem som uppstod i samband med införandet. Inom Ultra Education 
var det VD:n som tog beslutet att implementera IP-telefoni och även om han inte var in-
blandad i det tekniska införandet, var han en pådrivare av teknikskiftet. Detta är en mycket 
viktig aspekt enligt Kotter (1996), men minst lika viktigt är även att ha en stark projekt-
grupp som driver förändringen.  

Nässjö kommun informerade sina anställda om förändringen genom kommunens intranät, 
men man erkänner även här att informationen kunde ha varit både tydligare och mer om-
fattande. Man höll även korta utbildningstillfällen i samband med att man placerade ut 
hårdvarutelefonerna hos de anställda, vilket kan tyckas intressant då man även sagt sig upp-
leva motstånd just vid detta arbetssteg. Beslutsförfarandet i en kommun skiljer sig betydligt 
från förfarandet i ett mer ”traditionellt” företag. Här har man en kommunstyrelse beståen-
de av folkvalda, som tar beslutet och som i detta fall lämnar över hela ansvaret för föränd-
ringen till IT-avdelningen. Vi vill ändå påpeka att man ser kommunstyrelsens ordförande 
som ett stöd och en person som jobbar för att modernisera kommunen. En mycket intres-
sant aspekt vad gäller Nässjö kommun, tycker vi är det faktum att man erkänner sina brister 
då det gäller att kommunicera ut förändringen. Man hävdade att IT-personalen inte besitter 
den kompetens som krävs för att på ett bra sätt förmedla acceptans inom organisationen.  

Inom Alcro-Beckers för man ett resonemang att det bästa sättet att skapa acceptans är att få 
en välfungerade lösning från början, vilket endast möjliggörs om personal med kunskap om 
tekniken är ansvariga för implementationen. Man hade på Alcro-Beckers ingen speciell fas 
för att skapa acceptans, men man informerade personalen om förändringen via företagets 
intranät och man ”specialutbildade” även vissa personer så att dessa kunde assistera kolle-
gor efter implementationen. Beslutet att införa IP-telefoni togs av en projektgrupp, bestå-
ende av personal från olika delar av organisationen som var aktiv under hela implementa-
tionen. Denna grupp menar Kotter (1996) spelar en betydande roll i förändringen och även 
för att skapa acceptans för tekniken. En väl sammansatt projektgrupp skall kommunicera 
förändringen och eliminera svåra hinder vid en förändring. 

Sjöfartsverket informerade sina anställda om förändringen genom det egna intranätet och 
även genom en personaltidning. Man säger sig inte ha haft någon speciell fas för skapandet 
av acceptans, utan fokus har legat på att utbilda de personer som skall sköta systemet. Likt 
Nässjö kommun fungerar inte beslutssystemet riktigt på samma sätt inom Sjöfartsverket 
som inom ”traditionella” företag. Man har en generaldirektör som fattar större beslut och 
som även tog det slutgiltiga beslutet i denna fråga. Generaldirektören hade ingen roll i själ-
va införandet, utan allt ansvar vilade på en projektgrupp bestående av personal från olika 
delar av organisationen. Sjöfartsverket tog även som enda organisation i denna studie in en 
extern konsult innan implementationen.  

Det faktum att så få organisationer har en speciell fas eller process för att skapa acceptans 
och överhuvudtaget inte lägger ner mycket resurser på detta, tror vi beror på två saker.  
Den första är att implementationen i tre fall har haft sin grund i en större förändring. Vi 
tror att detta kan vara en av orsakerna till att organisationerna inte lagt så mycket resurser 
på att informera och skapa acceptansen för förändringen. Det beror till viss del på att den 
större och mer omfattande ändringen kräver mycket av de tillgängliga resurserna. Det gör 
då att andra delar blir lidande av detta, på samma gång som man hoppas att motståndet till 
ny teknik skall ”överskuggas” av känslorna till den större förändringen. Detta tror vi Brock-
man (2004) syftar till då han skriver att en ”större händelse” kan utnyttjas för att minska 
motståndet mot förändring. 

En annan orsak till att det inte har jobbats hårt på denna punkt är att man anser att föränd-
ringen inte skall innebära någon större skillnad för användaren (diskuterades även i avsnitt 
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5.1.2). Det är rent fysiskt inte mycket som skiljer en vanlig telefon mot en IP-telefon, för-
utom möjligtvis några extra knappar och en större display. Själva användandet vid uppring-
ning och mottagning av samtal skiljer sig inte heller mot PSTN-telefoni. Användare slår det 
telefonnummer man önskar ringa och kopplas sedan vidare till mottagaren. Skillnaden är 
att samtalet går över datanätet istället för telenätet och det är ju inget som användaren på-
verkas av. 

Vi tror att de organisationer som utnyttjar en ”större händelse” för införandet av IP-
telefoni inte i samma utsträckning behöver få förändringen att kännas angelägen. Vi har ti-
digare beskrivit hur införandet av IP-telefoni endast blir en liten del av en större förändring 
och att det för användarna känns mer naturligt och givet än om man utan en välförmedlad 
orsak byter ut telefoner hos de anställda. Att skapa en styrgrupp, vilket Kotter (1996) anser 
som viktigt, har alla organisationer i vår studie gjort. Detta tror vi är en bidragande faktor 
till att motståndet i de flesta fall varit lågt. Man har haft en grupp med kunskap om föränd-
ringen som anställda har haft möjlighet att konsultera om man haft frågor rörande den nya 
tekniken. Detta har varit speciellt tydligt hos Alcro-Beckers och Sjöfartsverket, där man in-
gående beskrivit de projektgrupper som deltagit i arbetet. Kotter (1996) menar vidare att 
det är viktigt att utveckla och förmedla vision och strategi till dem som skall jobba med 
projektet. I denna studie har IT-personalen i samtliga fall varit de som både tagit fram stra-
tegin för införandet och även genomfört förändringen. Att införa IP-telefoni är en mycket 
teknisk uppgift och detta påverkar även vilka som jobbar med implementationen.  

Att inte skapa delaktighet är något som vi tror är en stor orsak till motstånd. Vi tycker att 
detta går hand i hand med att förmedla vision, eftersom man kan skapa delaktighet genom 
att förmedla information om förändringen. Detta har organisationerna i vår studie gjort ge-
nom att informera om förändringen. Vi vill dock påpeka att flera av de organisationer vi in-
tervjuat har sagt att man kunde ha förmedlat informationen på ett bättre sätt. Till exempel 
IT-avdelningen vid Nässjö kommun insåg sina brister på denna punkt och begärde sedan 
assistans från kommunens informationsavdelning. 

Som vi nämnde i inledningsstycket i detta avsnitt har skapandet av acceptans ej varit av hög 
prioritet för någon av organisationerna i vår studie. Detta tycker vi illustreras mycket bra av 
projektledaren vid Nässjö kommun, som säger att förmedling av information och IT-
personal ej går ihop. Att implementationen då uteslutande genomförs av IT-personal utan 
inblandning av andra delar av organisationen tror vi påverkar skapandet av acceptans. 
Denna åsikt kan givetvis inte stå för alla organisationer, men vi tror ändå det kan finnas en 
poäng i resonemanget med tanke på avsaknaden av acceptansskapande processer hos samt-
liga i denna studie deltagande organisationer.  

5.1.5 Råd till intressenter 
Alla respondenter tycker att IP-telefoni är en teknik som organisationer bör ta i beaktande 
vid ett byte av telefonisystem. Vissa respondenter är mer positiva än andra och vi tror till 
viss del att de råd som ges baseras på de egna erfarenheter man haft vid en implementation.  

På Ultra Education, Sjöfartsverket och Alcro-Beckers poängterade man vikten av att se till 
den egna organisationens behov och struktur. Har man bara kontor på en plats och endast 
några få anställda som ej heller har större krav på telefonifunktioner, kan det vara svårare 
att motivera en övergång till IP-telefoni och att utnyttja de kostnads- och funktionsfördelar 
som tekniken medför. 

Nässjö kommun, Alcro-Beckers och Sjöfartsverket har alla poängterat att de haft äldre tele-
foniväxlar som varit i behov av utbyte innan övergången till IP-telefoni. Detta har setts 
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som ett motiv att börja undersöka alternativa telefonilösningar, men om man är i en situa-
tion där man har en modern telefonväxel som tillgodoser de behov man har inom organisa-
tionen kanske man skall tänka sig för en gång till innan man i dagsläget byter lösning.  

Att IP-telefoni i framtiden kommer att slå ut PSTN som teknik är de flesta respondenter 
eniga om, men man är även medveten om att detta kan ta tid.  

Alla respondenter har haft problem med tekniken, vilket vi tror påverkar vissa uttalanden. 
Detta är en teknik som ännu mognar och som således kommer att bli stabilare och erbjuda 
mer tjänster i framtiden. Men klart är att IP-telefoni redan nu kan erbjuda fördelar som 
PSTN-telefoni har svårt att matcha.     
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta analysen genom att redogöra för ett antal slutsatser. På detta 
sätt ämnar vi ge konkreta svar på de forskningsfrågor som ställdes upp i uppsatsens inledning. 

- För att motivera en övergång till ny telefoniteknik använder organisationer ofta en 
”större händelse” som startskott. Detta är inget huvudmotiv för att implementera 
IP-telefoni, men enligt oss en intressant strategi att ta i beaktande eftersom den 
även har påverkan på användaracceptansen inom organisationen. 

Huvudmotiven för att välja IP-telefoni som teknik skiljer sig från organisation till 
organisation, men vi kan ändå se gemensamma motiv vad gäller denna aspekt. 
Samtliga fyra organisationer i vår studie har sagt att sammanstrålning av nätverk är 
ett huvudmotiv för införandet av IP-telefoni. Detta innebär inte bara kostnadsbespa-
ringar, utan även effektivisering vad gäller bland annat administration och drift av nät-
verk. Tre organisationer har uppgett att man ser IP-telefoni som en investering för 
framtiden, vilket betyder att man tror på IP-telefoni som framtidens telefoniteknik 
och att en investering i en annan teknik i dagsläget innebär att man skjuter upp nå-
got som ändå måste ske inom en snar framtid. Vi har upplevt att de organisationer 
som genomför en grundligare studie runt tekniken, upptäcker fler fördelar i form av 
funktioner. Organisationer som inte ser dessa fördelar inledningsvis, utnyttjar inte 
tekniken till fullo, men då erfarenheten ökar växer även kunskapen fram och nya 
användningsområden för tekniken upptäcks. 

- Alla organisationer i vår studie har upplevt visst motstånd mot tekniken. Även här 
skiljer sig motståndet från organisation till organisation och påverkas även av de 
tekniska problem som uppstår i samband med implementationen. Dessa problem 
har i samtliga fall kunnat härledas till ljudkvalité och i tre av de organisationer som 
ingått i vår studie har man även haft mjukvaruproblem relaterade till de funktioner 
som tekniken erbjuder. 

Att det uppstår motstånd till en ny teknik är naturligt och när förändringen gäller 
något som människor har starkt förtroende för, som PSTN-telefoni, kan motstån-
det bli mycket högt. Genom att använda en så kallad ”Greenfield” strategi (se av-
snitt 5.1.1, andra stycket) och integrera implementationen av IP-telefoni i en ”större 
händelse”, som en flytt eller ombyggnation, kan man minska motståndet bland de 
anställda. 

Vi har i vår studie upptäckt att få organisationer har någon speciell fas eller process 
för att skapa acceptans och att få resurser överhuvudtaget läggs på denna del av 
implementationen. Detta tror vi beror på några olika faktorer. Implementationen 
utförs av teknisk personal som inte ser skapandet av acceptans som deras område 
och man anser även att det fysiska handhavandet av en IP-telefoni inte skiljer sig så 
mycket från en PSTN-telefon. Vi tror även att man i många fall ser den ”större 
händelsen” som överskuggande, vilket betyder att IP-telefoniimplementationen 
bara blir en liten del av en större förändring och att man avsätter resurser som kun-
de ha gått till att skapa acceptans till den ”större händelsen”       
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7 Avslutande diskussion 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för egna reflektioner kring vår uppsats och även diskutera förslag 
till fortsatta studier. Kapitlet avslutas med ett tack till alla som hjälp oss under arbetet med denna uppsats. 

7.1 Reflektioner 
Att genomföra en studie kring ett ämne som IP-telefoni har varit både lärorikt och intres-
sant. Det är ett område som är i ständig utveckling och som för närvarande är mycket aktu-
ellt och omskrivet. 

Givetvis finns det en del saker som kunde har gjorts annorlunda för att förbättra kvaliteten 
på vår studie. Att hitta organisationer som uppfyllde det kriterium vi ställt upp för ”ren” 
IP-telefonilösning har visat sig vara mycket svårt. Vi insåg inte initialt hur mycket det fak-
tum att endast 1,3 % av Sveriges företag använder tekniken skulle påverka oss. Detta ledde 
till att vi relativt snabbt fick förkasta våra planer på att genomföra undersökningen inom 
organisationer i Jönköpings kommun. Som kuriosa kan nämnas att vi kontaktat cirka 60 
organisationer, varav fyra uppfyllde vårt krav på IP-telefonilösning och samtidigt var villiga 
att ställa upp på en intervju. Vi vill även nämna att flera organisationer vi kontaktat har ut-
tryckt planer på att införa IP-telefoni eller befinner sig i ett introduktions-/ teststadium av 
tekniken. 

För att höja generaliserbarheten i studien och för att ytterligare förstärka våra slutsatser, 
hade vi planer på att kontakta ”kontrollföretag” för att få bekräftat vissa intressanta iaktta-
gelser som gjorts hos de organisationer som ingått i vår studie. Med tanke på de problem vi 
haft att hitta lämpliga respondenter kunde vi dock ej realisera denna idé. 

Vi hade även för avsikt att intervjua en ”vanlig användare” vid varje organisation för att få 
ett annat perspektiv på skapandet av acceptans. Det vill säga hur dessa personer uppfattade 
införandet i kontrast till de ansvariga. Vi lämnade över ansvaret att välja ut dessa personer 
till huvudrespondenten, vilket ledde till att de ”sekundärrespondenter” vi fick intervjua inte 
var neutrala i sina åsikter. Detta medförde att vi inte tog dessa intervjuer i beaktande vid da-
tabehandlingen. 

Inledningsvis hade vi planer på att använda teori kring innovation och ny teknik. Detta 
kommer även att tas upp i avsnitt 7.2 som ett förslag till fortsatta studier. Vår intention var 
att undersöka om IP-telefoni kunde jämställas med andra teknikskiften och på så sätt få 
underlag för hur dessa tekniker mottogs och hur acceptans skapades i dessa fall. Vi insåg 
dock att detta hade gjort studien för omfattande och att det är ett så pass stort område att 
det kunde ligga som underlag för en helt ny uppsats. 

Slutligen vill vi nämna några ytterligare faktorer som vi ser som intressanta för denna stu-
die. Vi har intervjuat personer som haft inflytande över och som medverkat vid implemen-
tationen av IP-telefoni. Dessa personer har även varit starka förespråkare för tekniken 
inom sina organisationer, vilket vi tror kan göra det svårt att i vissa fall erkänna misslyckan-
den och felaktiga beslut. Vi har även i vissa fall upplevt en viss obekvämlighet från respon-
denters sida då vi ställt frågor rörande skapande av acceptans. För dessa respondenter är 
prioritet nummer ett att tekniken fungerar, inte att de anställda på bästa sätt accepterar tek-
niken. Detta har även, som vi behandlat tidigare, lett till att man inom organisationerna valt 
att prioritera teknikens funktionalitet istället för bearbetandet av acceptans.  
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7.2 Förslag till fortsatta studier 
IP-telefoni är en teknik som är i ständig förändring. Inte enbart tekniken i sig utvecklas, 
utan även hur användandet ser ut. Över de senaste åren har vi sett en trefaldig ökning av 
användandet inom svenska företag och det finns mycket som tyder på att utvecklingen 
kommer att gå ännu snabbare i framtiden. Detta leder oss naturligt in på fortsatta studier. 
Skulle en undersökning som denna genomföras om några år är det inte säkert att resultatet 
skulle bli det samma. Motiv för införande kommer säkerligen att förändras i och med att 
tekniken utvecklas och förbättras, samt att marknaden förändras. 

Flera av de respondenter vi intervjuat har på ett mer informellt plan uttryckt att IP-telefoni 
inom en kort framtid helt kommer att slå ut PSTN-tekniken som kommunikationsmedium. 
Vi tycker det vore intressant att se en studie där mer fokus ligger på innovation och hur 
detta tas emot. Vi kan som exempel ta övergången från svart/vit- till färg-TV,  LP till CD-
skivor och VHS till DVD-system. Hur mottogs förändringen i dessa fall och finns det lik-
heter med den utveckling vi idag ser inom telekommunikation? Dessa tycker vi är några 
frågor som kunde vara intressanta att söka svar på.  

Vi tycker även det vore intressant att se en undersökning rörande utvecklingen av IP-
telefoni på ett mer funktionellt plan. Kommer man att utveckla fler tjänster och hur kom-
mer integrationen med bland annat mobiltelefoni att se ut i framtiden då tekniker som 3g 
och eventuellt 4g får sitt genombrott. 

7.3 Tack 
Under arbetet med uppsatsen har vi kommit i kontakt med många hjälpsamma personer, 
utan vilkas medverkan denna uppsats ej hade varit möjlig att skriva. Vi vill rikta ett speciellt 
tack till följande personer: 

- Thomas Bothzén på Ultra Education i Jönköping 

- Sven-Erick Andersson på Nässjö kommun i Nässjö 

- Ulf Eriksson och Martin Herodes på Alcro-Beckers i Stockholm 

- Anders Tammelin på Sjöfartsverket i Norrköping 

- Jörgen Lindh, vår handledare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

Och slutligen de opponentgrupper och övrig personal vid Internationella Handelshögsko-
lan i Jönköping som gett oss viktiga råd och god vägledning under arbetets gång. 
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 Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag 
Inledande frågor 

Vad heter du?  

Vad är din titel?  

Vad är ditt företags huvudområde, dvs. vad sysslar ni med?  

Hur många anställda är ni totalt på detta kontor och hela koncernen om det finns nå-
gon sådan?  

Har du någon form av företagsbeskrivning som vi kan ta del av?  

Implementation av IP-telefoni.  

Vad var orsakerna till att ni började titta på alternativa telefonilösningar? 

Vad var orsaken eller orsakerna till att Ni valde att implementera en IP-telefoni lös-
ning?  

Hur kom ni fram till dessa orsaker?  

Förverkligades dessa motiv efter införandet?  

Blev situationen bättre eller sämre? Vad ?  

Hur ser Er lösning ut idag? (Kort teknisk beskrivning, växlar, ip-telefoner)  

Hur många använder IP-telefoni idag hos er?  

Använder du IP-telefoni idag?  

Vilka tjänster (som IP-telefoni erbjuder) använder organisationen idag?  

Skiljer sig telefonianvändandet på något sätt från tidigare? 
Bemötande och acceptans 

Hur anser du att denna implementation har bemötts av de anställda på företa-
get/organisationen? Stötte ni på motstånd?  

När uppstod motståndet, före/under/efter implementationen?  

Vad gällde motståndet?  

Vilka stod för motståndet?  

Hur mycket informationen förmedlades vidare till de anställda när beslutet hade tagits 
att ni skall använda IP-telefoni?  

Vem tog det slutgiltiga beslutet att implementera IP-telefoni? 

Hur såg de beslutandes roll ut efter att beslutet hade tagits?  
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 Bilagor 

Fanns det under denna process/projekt en ”fas” eller punkt som på något sätt gick ut 
på att bearbeta acceptansen av den nya ”teknologin”?  

Har du personligen gjort något som påverkat implementationen eller kollegors inställ-
ning till implementationen? Positiva eller negativa faktorer.  

Slutligen 

Vad skulle du ge för råd till organisationer som funderar på att införa IP-telefoni? 
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