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Sammanfattning 

IP-telefoni etablerar sig alltmer i takt med teknologins framsteg men tekniken har och har haft 
svårigheter att etablera sig på marknaden då människor av olika anledningar inte väljer att 
använda sig av IP-telefoni. Detta examensarbete försöker reda ut de faktorer som påverkar 
kundernas beslut att välja byta eller att inte byta till IP-telefoni. Här diskuteras den teoretiska 
bakgrunden till acceptansen av ny teknik, i det här fallet IP-telefoni. Studien bygger på en 
kvantitativ metodansats där ett urval av boende i Stockholmsregionen har besvarat ett 
frågeformulär. Resultat av denna studie visar på några faktorer som påverkar kundernas beslut 
när det kommer till valet av telefoni. Hit hör exempelvis bristande kunskaper om IP-telefoni. 
Den ursprungliga hypotesen som detta examensarbete har utgått ifrån, nämligen att det är de 
äldre som är mindre benägna att använda sig av IP-telefoni, har visat sig inte stämma.	
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Abstract	
	
	
	
IP-telephony is continuously gaining larger market share but it has had and has difficulties 
being established in this market because one or another reason customers are not willing to 
switch to using IP-telephony. This thesis is to give a hint of the different reasons why 
customers are not or are willing to switch to using IP-telephony. Furthermore gives an insight 
in the theoretical background to accepting of new technologies in this case the IP-telephony. 
The thesis is done using a quantitative approach where a random group of the inhabitants 
living in the Stockholm region have been questioned to answer a survey. The thesis proofs 
different factors from the thesis point of view that has an impact on customers choice of 
telephony option for example the lack of knowledge regarding IP-telephony is suggested. The 
hypothesis that this thesis is based on, that the older population is not willing to use IP-
telephony, has proven to be wrong.	
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1. INLEDNING 

IP-telefoni har varit tillgängligt på den svenska marknaden som ett alternativ till den 
traditionella telefonin för privata användare sedan 2004 (Lomberg , 2004). Fortfarande 
domineras den fasta telefonimarknaden av den traditionella telefonin trots de fördelarna som 
IP-telefoni kan medföra såsom lägre samtalskostnader (Karapantazis, Pavlidou 2009). Post- 
och Telestyrelsen redovisar i sin senaste årliga analys av den svenska telefonimarknaden att 
traditionell fast telefoni förlorar mark till IP-telefonin men utvecklingen sker inte så snabbt 
(Gustafsson, Davidsson and Fransén, 2012). 
 
Detta examensarbete syftar till att undersöka de olika anledningar som de privata 
telefonianvändarna har till varför de inte övergår till att använda sig av IP-telefoni som en 
ersättare av den traditionella telefonin.   
 
Denna rapport handlar om de olika orsakerna till varför kunder, där vi inriktar oss på 
privatanvändarna inom IP-telefoni, väljer ett alternativ framför ett annat. Det finns givetvis ett 
flertal orsaker till detta val, som varierar från användare till användare, men man kan nämna 
ett antal gemensamma faktorer såsom pris, kvalitet och säkerhetsaspekten. En av de viktigaste 
orsakerna som gör att kunderna, främst kanske privatkunderna, väljer IP-telefoni är 
kostnadsaspekten; samtal till utlandet är vanligtvis billigare och månadskostnaden är lägre 
(Karapantazis, Pavlidou, 2009). Avsikten med denna rapport är, som tidigare nämnts, att 
undersöka de olika faktorer som leder till kunders val av den ena telefonin över den andra. 
Den här uppsatsen är avgränsad på så sätt att det genom en kvantitativ studie undersöker 
varför telefonikunder bosatta i Stockholm väljer olika sorters telefoni. 
 

1.1 BAKGRUND  
 

IP-telefoni skulle tidigt komma att ersätta den fasta telefonin. I efterhand har det dock visat 
sig ta längre tid än vad man från början hade tänkt sig (Turunen, Loula and Lipping, 2005). 
Alltså har IP-telefoni haft, och har fortfarande, sina svårigheter att försöka konkurrera med 
den mer etablerade varianten, den traditionella telefonin (Davidsson, 2011). Trots detta vinner 
IP-telefonin och dess implementering allt större marknad i takt med teknologins framsteg. De 
privata konsumenternas preferens för den ena telefonin är baserat på en övervägning av de 
för- och nackdelar som de olika alternativen innebär. 
 

Det kan nämnas att fast telefoni har funnits tillgänglig sedan 1876 då tekniken för första 
gången användes för att koppla samman två olika enheter genom en kabelanslutning. På den 
tiden fanns inga telefonnummer, utan kopplingen fungerade helt enkelt endast mellan två 
enheter. Detta utvecklades sedan till att koppla samman fler noder. Utvecklingen har varit stor 
sedan dess att kopplingarna gjordes av operatorer och idag är inte telefonin längre begränsad 
till det analoga kommunikationsmedium som hade varit det dominerande medlet för 
kommunikation i flera årtionden (Singh et al, 2013). 
 

De första stegen till att utveckla tekniken som numera betecknas som VOIP (Voice over IP),, 
togs redan under 1970-talet (Varshney et al, 2004) men det dröjde fram till början av 1995 då 
det israeliska företaget Vocal tec var först med att utveckla tekniken att skicka tal över 
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Internet. Detta gjordes genom datorprogrammet Internet-Phone (Singh et al, 2013). På så vis 
kunde man nu kommunicera med människor över hela världen till ett lågt pris, förutsatt att de 
hade motsvarande utrustning d.v.s. persondator med ljudkort, headset och internetanslutning 
och samma program på de båda enheterna (Varshney et al, 2004).  
	
Till en början var det främst datorentusiaster som använde sig av IP-telefoni och kvalitén var 
låg. Det kunde exempelvis förekomma fördröjningar i samtalet på flera sekunder, rösten 
kunde försvinna eller så kunde det höras dåligt. Utvecklingen skedde dock relativt snabbt. 
Redan efter ett år skedde en spridning av programmet på ungefär en miljon kopior över hela 
världen och det hade kommit cirka tio nya leverantörer av IP-telefoni på marknaden. 
Dessutom hade tekniken utvecklats så pass mycket att man redan 1996 kunde koppla samman 
IP-nätet med PTN1-nätet via en så kallad Gateway2. På så vis kunde man nu även ringa till 
hemtelefoner via IP-telefonin. (Varshney et al, 2004). 	
	
Teknologin utvecklas ständigt. Med e-post har vanliga handskrivna brev blivit allt mer 
sällsynt. I och med förbättrad infrastruktur har Internetstabiliteten blivit allt bättre. Detta är 
några av de faktorer som gjort att IP-telefoni är ett allt mer realistiskt alternativ till traditionell 
telefoni. Internetprotokoll-telefoni, eller IP-telefoni som vi kommer att hänvisa till det som, är 
som benämningen indikerar en kommunikationsform som använder sig utav internetprotokoll 
för att möjliggöra kommunikation mellan två eller flera parter. 
 

Enligt en undersökning gjort av Post- och Telestyrelsen så håller IP-telefoni på att få allt fler 
användare, samtidigt som användandet av den fasta traditionella hemtelefoni blir allt mindre 
(Gustafsson, Davidsson and Fransén, 2012). Mobiltelefoner har blivit så pass vanliga att allt 
fler frågar sig själva varför de fortfarande har en hemtelefon. Många, speciellt yngre, väljer att 
inte ha en fast hemtelefon då det tillför extra kostnad utan att tillföra någon egentlig fördel 
(Gustafsson, Davidsson and Fransén, 2012). 
 

Det finns typer av IP-telefoni som använder sig av internetprotokoll för att möjliggöra 
kommunikation mellan två eller flera parter. Dessa datorprogram såsom Skype, Viber eller 
12VoIP o.s.v. kan möjliggöra kommunikation mellan fler än två parter samtidigt. 
Anledningen till detta är att de använder sig av p2p-teknik, vilket betyder att två eller fler 
parter kan dela filer med varandra över nätet mot en kostnad. (Johansson, 2003). 
 
En nackdel med IP-telefoni är att ljudkvaliteten är sämre jämfört med traditionell telefoni. En 
annan nackdel är att samtalet inte kan kopplas om det uppstår strömavbrott, då IP-telefoni är 
beroende av såväl internet som elnätet (Johansson, 2003).	
 	

1.2 TIDIGARE ARBETEN 
 

I tidigare arbeten som berör ämnesområdet IP-telefoni har författarna kommit fram till några 
olika faktorer som kan påverka kundernas vilja att byta till IP-telefoni. En av studierna som 
har undersökt den nämnda frågeställningen har kunnat visa på olika faktorer som påverkar 
kundernas vilja att byta eller att inte byta till IP-telefoni (Larsson och Petersen, 2006). 
Författarna till denna studie har genom appliceringen av kvalitativ metodik kunnat visa att 
faktorer som bland andra komplexitet, kostnad, tillgänglighet, ekonomisk risk och 
																																																								
1 PTN Publika telefonnätet, är det internationella telefonsystemet skickar analog röstdata genom kopparledningar 

2 Är en nod som ser till att två nätverk som använder sig av olika nätverksprotokoll kopplas ihop. 
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tillförlitlighet är faktorer som påverkar de olika telefonianvändarnas beslut. Vidare har 
författarna efterlyst en kvantitativ studie av de olika faktorer som har tagits fram för att på 
detta sätt visa på huruvida de faktiskt påverkar användarnas val av telefoni. Studien följer upp 
en tidigare kvalitativ studie kring användandet av IP-telefoni i Stockholm och frågorna är 
baserade på resultaten från den tidigare studien. Den tidigare studien fastställde vilka faktorer 
som påverkade valet av IP-telefoni. 
 	

1.3 PROBLEMFORMULERING  
 
Enligt en undersökning gjord av Post- och Telestyrelsen har IP-telefoni blivit mer populär 
bland privata användare (Gustafsson, Davidsson, Fransén, 2011). Detta kan bero på att IP-
telefonitekniken har blivit bättre nu jämfört med hur det såg ut runt 2006 . Enligt tidigare 
uppsatser (Larsson och Petersen, 2006) har det varit väldig svagt användande av IP-telefoni 
och många olika faktorer har spelat roll när det kommer till valet av IP-telefoni. IP-telefonin 
har sina för- och nackdelar. En av de största bristerna med IP-telefoni är dess tillgänglighet, 
alltså att tekniken är beroende av internetuppkoppling som i sin tur är beroende av 
elektricitet. Att både unga och äldre användare väljer att inte byta från traditionell telefoni 
till IP-telefoni är kanske en tidsfråga.			
	
Som tidigare framhållits väljer svenskar av olika anledningar att inte gå över till IP-telefoni 
från traditionell telefoni. Det är därvid intressant att undersöka vilka de olika anledningarna 
är att telefonianvändarna inte byter till IP-telefoni. I tidigare uppsatser har man undersökt 
faktorer som varför man går över från den traditionella telefonin till IP-telefoni bland olika 
organisationer och till viss mån har denna aspekt även undersökts hos privata användare 
(Larsson och Petersen, 2006). IP-telefoni har nu blivit mer accepterad, fast ändå anses 
tekniken inte vara pålitlig. Faktorerna som påverkar användarens vilja att testa IP-telefoni 
har kategoriserats, men tiden har visat att en produkts användarvänlighet eller bristen av 
sådan kommit att avskräcka potentiella användare. Denna studie kommer att undersöka IP-
telefonianvändandet utifrån de olika målgrupper för att belysa telefonianvändarnas 
tendenser, hur kunderna resonerar kring användandet av IP-telefoni.  
 

Den gängse uppfattningen kan sägas vara att det är de yngre är villigare att använda sig av ny 
teknik. För att undersöka om detta stämmer även när det gäller användandet av IP-telefoni 
utgår detta arbete från hypotesen är att det är de äldre som är mindre benägna att använda sig 
av IP-telefoni.  

1.4 SYFTE  
 
Detta arbete syftar till att genom en uppdelning av kundgrupper baserat på deras ålder få fram 
de olika tendenser som finns i varje målgrupp för att på detta sätt närmare kunna urskilja de 
olika kundgruppernas syn på IP-telefoni.	
 

1.5 FRÅGESTÄLLNING   
 

Vilka faktorer är mest relevanta när det kommer till privatkundernas beslut att välja eller att 
inte välja IP-telefoni istället för traditionell telefoni?	

1.6 AVGRÄNSNING  
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Detta arbete är inriktat på att undersöka kundsegmentet i Stockholm och deras vilja att 
använda sig av IP-telefoni i hemmet. De olika kundgrupperna kommer att delas in i 
åldersgrupper mellan 18 till 20, 21 till 30, 31 till 40, 41 till 50, 51 till 61 och över 61. 
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2. UTÖKAD BAKGRUND 

2.1 DEFINITION AV IP‐TELEFONI SAMT ALLMÄNNA FÖR‐ OCH NACKDELAR 
 
I detta arbete avses med begreppet IP-telefoni den sortens fasta hemtelefoni som sker genom 
internetuppkoppling, alltså den sortens IP-telefoni som direkt eller indirekt kopplas till en 
router. 	
 

IP-telefonitekniken har sina brister. Infrastrukturen som möjliggör kommunikation via 
Internet är inte lika pålitlig som telenätet, vilket gör att livesamtal via IP-telefoni kan bli 
lidande under vissa omständigheter. Telenätets pålitlighet beror i hög grad på det faktum att 
det betraktas, med rätta, som en vital infrastruktur och prioriteras vid problem3. 
 

En av fördelarna med IP-telefoni för konsumenterna är att det vanligtvis är billigare att ringa 
med denna teknik. En jämförelse gjordes för att bekräfta detta, i jämförelse med det publika 
telefonnätet. Det enda som krävs för att starta ett samtal är den lägsta internetuppkopplingen. 
För att vara specifik så krävs det 14Kbps uppkoppling jämfört med vanlig telefoni 64Kbps 
full duplex och detta p.g.a. att det vid VOIP sker en komprimering av ljudet (Varshney et al, 
2004).  
 
Trots detta så har IP-telefonin inte nått ut hos privata användare i lika stor utsträckning som 
PTN. IP-telefoni är baserat på Voice over IP (VoIP) och innebär att det sker en överföring av 
rösten genom små datapaket via internet. I och med att IP-samtalet kopplas över internet når 
man i princip alla områden på jorden beroende på om den som tar emot samtalet har tillgång 
till fungerande internet och är IP-baserad genom program eller telefon. Det är dock inte 
nödvändigt att ha en dator för att kunna ringa med IP-telefoni. Med dagens IP-telefoni kan 
man använda sig av sin gamla telefon genom att koppla den till internet via en så kallad ATA-
box som är en adapter som har ett inbyggt program (Appel, 2006B). Figur 1 visar en 
övergripande bild av hur IP-samtal kan ske. 
	

	
Figur	1.	Zubey,	M.L.,	Wagner,	W.	&	Otto,	J.R.,	A	conjoint	analysis	of	voice	over	IP	attributes,	2002		

																																																								
3 IP-baserad Telefoni, Post och Telestyrelsen PTS-ER:2006:15 
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2.2 OLIKA TYPER AV IP‐TELEFONI 
 

IP-telefonitjänsten är knuten till ett nät som en leverantör disponerar över och är endast 
tillgänglig på en fast plats, liksom den vanliga telefonin. Jämfört med fast telefoni är de 
likvärdiga vad gäller säkerhet och prestanda. Fördelen med att ansluta telefonitjänsten till 
accessnätet är att kvalitet och andra egenskaper är kontrollerade av leverantören. 
Leverantören får också ett helhetsansvar för tjänstens funktion. Denna typ av IP-telefonitjänst 
har den största likheten med den traditionell telefoni. Nackdelen med fast IP-telefon är dock 
att den låst till den plats där bredbandsabonnemanget finns. 
 

ATA-box: den här typen av teknologi gör att användaren kan fortsätta att utnyttja en vanlig 
analog telefon och därmed använda sitt gamla nummer. Det enda som behövs göras är en 
överföring av telefonnummer, därefter kan teknologin börja användas. Användaren har en så 
kallad ATA-box (adapter) som kopplas från telefonen till adaptern, istället för till 
telefonjacket, för att sedan anslutas till internet. Den största skillnaden mellan en ATA-box 
och fast telefoni är att en ATA-box måste ha kontinuerlig ström för att fungera. Om det 
uppstår ett strömavbrott så kommer det inte att kopplas till internet och samtalet kommer inte 
fram, till skillnad från den traditionella telefonen som inte är beroende av någon strömkälla 
(Appel, 2006A). 
 

Datortelefoni möjliggörs genom att man installerar en mjukvara på datorn för röstsändning, 
exempelvis Skype. Ett villkor för att datortelefoni skall kunna användas är att datorn måste ha 
internetuppkoppling och ström för att det ska fungera. Det finns två olika typer av 
datortelefoni. Med den första typen kan användarna nås med begränsade villkor; de måste ha 
samma tjänsteleverantör och klient. I den andra typen används en öppen standard om inte 
möjligheten att ringa till andra som har en kompatibel standard på annat sätt har låsts av 
tjänsteleverantören. Den enklaste versionen av denna tjänst innebär att det endast är möjligt 
att stå i förbindelse mellan datorer, det vill säga, att det inte går att ringa till ett vanligt 
telefonnummer. Tjänsten kan dock hos vissa operatörer utökas till att omfatta möjligheten att 
ringa till och ta emot samtal från vanliga telefonnummer. Även samtal som kombinerar ljud 
och bild är möjliga med vissa programvaror4. 
 

Nomadisk IP-telefoni är den typen av teknik som inte är kopplad till ett nätverk utan den 
kopplar sig till vilket nät som helst. Utifrån det tar man för givet att bandbredden är lagom 
stor och att bredbandsleverantören inte blockerar åtkomst till tjänsten. ATA-boxen är bäraren 
av telefonnumret och därför är tjänsten inte låst till en enskild plats. Konsumenten kan när 
som helst oavsett vilken del av världen han eller hon befinner sig i koppla upp sig där det 
finns internet. Nackdelen är att samtalets kvalitet inte garanteras på grund av att leverantören 
inte kontrollerar nätet (Appel, 2006B). 
 

Trådlös IP5-telefoni nås genom mobila enheter med begränsningen att den kräver tillgång till 
ett trådlöst IP datanätverk och ström. Den vanligaste typen av sådana nätverk är Wireless 
Local Area Network (WLAN6). Exempel kan vara användarens eget WLAN i hemmet. Den 
terminal som används för att ringa med kan se ut på flera olika sätt, exempelvis en handdator, 
en laptop eller en mobiltelefon med smartphone. Villkoret är att terminalen måste vara 

																																																								
4 IP-baserad Telefoni, Post och Telestyrelsen PTS-ER:2006:15 

5 IP, Internet protokoll, är adress i form av nummer för datapaket i IP-standarden, den används för data trafik på Internet och är den 

grundläggande standarden 
6	WLAN “wireless local area network” består av minst två datorer som kommunicerar med varandra trådlöst via radiovågor.  
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tillgänglig för att koppla upp sig till WLAN-anslutning. I de flesta fall är telefonitjänsten som 
används densamma som erbjuds för datortelefoni. För att det ska fungera med trådlös 
uppkoppling och för att kunna ta emot samtal krävs att användaren befinner sig inom rätt 
avstånd från ett trådlöst nätverk och att terminalenen är påslagen samt uppkopplad mot 
nätverket (Appel, 2006A). 
 

2.3 HUR ÄR INTERAKTIONEN I ETT SAMTAL MED IP‐TELEFONI? 
 

IP-telefoni innebär överföring av röst via Internet baserat på internetprotokollet (IP). IP-
telefoniöverföringen sker uppdelad i datapaket via internet till skillnad från den fasta telefonin. 
Man öppnar en så kallad ”media-streamer7” och så kan kommunikation med IP-telefoni 
utföras. Det betyder att när man startar ett samtal så öppnas mediakanaler inom internet, 
genom vilka man skickar digitalt ljud eller video som är programmerade med hjälp av en 
Kodeks8. Dessa packas ner i IP-paketet och skickas vidare via nätverket i mediakanalerna tills 
informationen kommer fram till mottagaren. Datatrafiken skickas alltså via den väg som för 
tillfället är snabbast och billigast för internetleverantören och inte genom fasta anslutningar. 
Detta betyder att man varken kan vara säker på vilken väg informationen tar via Internet, i 
vilken ordning den når mottagaren, eller om den ens kommer fram. När IP-paketen med 
informationen kommer till mottagaren packas den upp och samlas och paketeras i en så 
kallad ”Jitter-buffert9” som samlar ihop paketen och placerar dem i ordning. Därefter avkodas 
de och spelas upp för mottagaren. Hur stor fördröjningen blir när informationen spelas upp 
beror på jitter-buffertens storlek. (Swale, 2001) 
 

2.4 IP‐TELEFONI KODEKS   
 
Kodeks (eng.Codecs), är en algoritm som transformerar data från ett format till ett annat. Det 
kodeks gör är att den ”kodar” (komprimerar) digital information innan den ska skickas iväg 
till mottagaren och ”avkodar” (avkomprimerar) den, sedan kan mottagaren spela upp 
informationen. Kodeks används för att reducera storleken och underlättar den ursprungliga 
datan så att överföringen går fortare. Det finns två olika huvudtyper av kodeks: ”lossy codecs”, 
originaldata komprimeras otillförlitligt men ändå så nära det kan komma att det går att 
använda och ”lossless codecs”, som gör att originaldata kan återskapas utan förlust av kvalitet. 
Ju hårdare komprimeringen är desto sämre blir kvaliteten efter avkodningen. Exempel på 
några kända kodeks är zip-filer, rar-filer och JPEG. Zip-filer tillhör huvudtypen ”lossless 
codecs” som återskapar data exakt som originalet. JPEG gör om typen ”lossy codecs” där 
komprimeringar av originaldata är hårdare, det vill säga att storleken minskar på filen, men 
samtidigt blir kvaliteten sämre. (Riley, 2003). I val av kodeks i konversation ska det väljas 
vilken typ av media som ska användas från båda riktningarna (Riley, 2003).	
 

2.5 IP‐TELEFONIPROTOKOLLET  
 
IP-telefoniprotokollet är ett kommunikationsprotokoll där det framställs hur olika 
komponenter som kodeks effektivt kan kommunicera och fungera ihop. Idag finns det flera 

																																																								
7 Processen fungerar så att en ljud- eller bildsignal överförs digitalt från en källa till en mottagare. 

8 Kodek transformerar en dataström eller signal för överföring, lagring och tolkar den för uppspelning eller redigering 

9 Jitter buffert en buffert som jämnar ut störningar (jitter) i det inkommande röstflödet, och skickar den vidare i jämnt takt 
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protokoll som används för VoIP, men det mest använda är H.323 som utvecklades av 
International Telecommunications Union (ITU). Det är ett komplext protokoll som består av 
flera mindre protokoll, skapade för specifika applikationer. De är indelade i kategorierna 
video, audio, data och transport (Johnston, 2009). Ett problem med protokollet H.323 är att 
det från början inte var framlagt för VoIP och kompatibiliteten inte var den bästa (Riley, 
2003). 
 

2.6 ACCEPTANSEN AV EN NY TEKNIK   
 

För att kunna studera människans anpassande samt kunna utforska deras acceptans, beteende 
och inställning till en ny teknik som IP-telefoni har man tagit fram modellen TAM 
(Technology Acceptance Model). Man hoppas att genom TAM kunna belysa de 
socialpsykologiska aspekterna inom att anta en ny teknik (Davis, 1989).	
	
Tanken var att man skulle dela in TAM i två huvudfaktorer; användarvänlighet och 
användbarhet. Det finns grundläggande skäl till någon sorts acceptans. Efter att ha gjort några 
undersökningar och ha testat TAM så kom man fram till att det blev en inriktning i 
användarbeteende i båda faktorer, alltså användarvänlighet och användbarhet (Davis, 1989).	
	
Användbarheten är beroende av användarens erfarenhet av den nya tekniken eller om dess 
inte utnyttjas. Man vill bevisa att om tekniken är ett verktyg som behövs i användarnas 
arbetsuppgifter så får användaren en positiv inställning till tekniken, eftersom den spelar en 
stor roll i arbetet (Davis, 1989).	
 
Man testar en användares förmåga för att acceptera en viss teknik och vilka faktorer som 
hindrar eller underlättar för användaren att hantera denna teknik (Davis, 1989). På så sätt kan 
man likställa användbarheten hos användaren. Användaren måste ta sig igenom vissa nivåer 
vid inlärningen av en ny teknik.  	
	
Om tekniken och systemet är för avancerade är det inte användarvänligt. För att 
användarvänligheten ska vara positiv krävs det att tekniken och systemet är lätta och 
okomplicerade att använda. 	
	
Interaktionsdesigner lägger mer fokus på användarvänligheten än den viktiga användbarheten. 
Användarvänlighet är kopplad till användaregenskaper (Davis, 1989). Användarvänlighet är 
en föregångare till användbarheten. 	
	
Modellen förklarar hur man kan använda ett visst användarbeteende och generera acceptans. 
TAM beskriver användarvänlighet samt användbarhet. Utökad TAM är en utökad utveckling 
av TAM som har en variabel som är betydande och skiljer sig därmed från originalteorin 
TAM. Utökad TAM pekar på att uppfattade resurser kan vara den variabel som leder TAM 
vidare till en mer utvecklad och aktuell teori. Gemensamt för de ovanstående teorierna är att 
de alla syftar till att hitta vägar till acceptans för användare vid implementering av ny teknik. 
TAM beskriver i sin tur hur förutfattade meningar påverkar acceptansen (Davis, 1989).	
 

2.7 IP‐TELEFONI I MARKNADEN  
 

I det här avsnittet görs en prisjämförelse av olika abonnemang som finns på marknaden av IP-
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telefoni respektive fast hemtelefoni.  Anledningen till varför denna jämförelse gjordes är för 
att kunna klargöra huruvida ett av de viktigaste argumenten för användandet av IP-telefoni 
stämmer, alltså att IP-telefoni ska vara billigare än traditionell fast hemtelefoni. 
 

Priserna i tabellen nedan visar det allmänna baspaketet. Priser varierar beroende på det valda 
abonnemanget. Nedan presenteras kombinationsabonnemang. Som syns nedan kan IP-telefoni 
vara billigare.  
 

Prisjämförelse (kr) Telia  Tele2  

Månadskostnad 80 kr 69 kr 

Startavgift/samtal 0.69 kr 1.69 kr 

Andra nät 0,40 kr 1.69 kr 

Nummerpresentation 20 kr 9 kr 

Eget nät dag tid  0.20 kr 0 kr 

Utomlands  Beroende på land Beroende på land 

mobil 0.69 kr 1.69 

Tabell 1. IP-telefoni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Traditionell telefoni  

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Prisjämförelse (kr) Telia  Tele2  

Månadskostnad 65 kr 139 kr 

Startavgift/samtal 0.69 kr 0.69 kr 

Andra nät 0,69 kr 1.99 kr 

Nummerpresentation 20 kr 20 kr 

Eget nät dag tid 0.40 kr 0.19 kr 

Utomlands  Beroende på land Beroende på land 

mobil 0.69 kr 1.99 kr 
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3. METOD  

3.1 METODANSATS 
	
Det finns som nämnts innan olika sätt att göra en undersökning på. Detta illustreras i figur 2. 
Den kvalitativa metodansatsen är en metod som kortfattat kan beskrivas som en metod som är 
bra för att beskriva förhållandena med ord. (Eliasson, 2006) Däremot är den kvantitativa 
metoden bäst lämpad för att beskriva förhållandena med siffror. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2, Olsson, Sörensen, Forskningsprocessen Kvalitativ och Kvantitativ, 2001  

 
Det som i det sammanhanget är nämnvärt är att i forskningssammanhang/undersökningsarbete 
är det vanligt att tala om att närma sig en frågeställning inifrån eller utifrån (Olsson, Sörensen, 
2004), vid kvalitativ undersökning kan tillvägagångssättet betraktas som att den som 
undersöker frågeställningen har en närhet till undersökningsproblemet eller ett 
inifrånperspektiv. Det som gäller här är en närhet och interaktion mellan den som driver 
studien och informanten. Vidare deltar den ansvarige oftast själv i insamlingen av data. I 
dessa studier är tillvägagångssättet sådant att, som antyddes innan, språket är det medel som 
används för att tolka och beskriva den information som erhålls. 
 
Vid kvantitativa studier används matematiskt tillvägagångssätt siffror och uppgifter som kan 
betecknas med siffror. Även då det finns en del matematiskt krävande kvantitativa 
analysmetoder går det fortfarande att använda sig av ganska enkla medel för att visa hur olika 
kvantitativa variabler fördelar sig bland annat inom en grupp av människor. Men kvantitativa 
metoder kännetecknas också av olika sätt att samla in kvantitativa data, där enkät- och 
intervjuundersökningar är de vanligaste (Eliasson, 2006). 
En intervjuundersökning vid applicering av den kvantitativa metoden går till så att 
intervjuaren exempelvis ringer upp eller möter upp den tillfrågade för att ställa frågorna i 



	

	
	

 

11

formuläret till denne. Vid enkätundersökningar får den tillfrågade istället frågeformuläret i 
tryckt form. Det finns andra sätt att genomföra detta på nämligen att lägga ut frågeformuläret 
på Internet, där den tillfrågade kan ange sina svar (Eliasson, 2006). 
 
Det som är viktigt vid kvantitativa undersökningar, vid användandet av de sistnämnda 
undersökningsmetoderna, är att så många som möjligt svarar och att fånga in alla grupper 
bland de tillfrågade lika bra då kvantitativa undersökningar ofta har för avsikt att uttala sig om 
hur utbredda olika förhållanden och attityder är bland de tillfrågade (Eliasson, 2006). 
 
Vidare går det att säga att den som studerar frågeställningen genom applicering av den 
kvalitativa metoden ställer sig subjektiv till frågeställningen medan vid användandet av en 
kvantitativ metod ställer denne sig objektiv till frågeställningen. Utöver detta gäller det att vid 
kvalitativa metoder är man mer flexibel och detta p.g.a. att när man exempelvis intervjuar de 
relevanta personerna kan man anpassa sig beroende på situationen medan man vid den 
kvantitativa metoden är mera strukturerad med en fördefinierad frågeställning (Sörensen, 
Olsson, 2001). I detta arbete lämpar den kvantitativa metoden sig bäst av den anledningen att 
stora mängder data måste sammanställas och behandlas för att en mer övergripande bild av 
förhållandena ska kunna visas. 
 
Den kvantitativa metoden har dock sina begränsningar. Testsituationerna i kvantitativa studier 
är förutbestämda som antyddes innan, i detta fall enkäten med fasta svarsalternativ. Därför 
kan man inte få djupare förståelse för ämnet, vilket man kan genom en kvalitativ 
undersökning där det ställs öppna frågor som deltagarna får svara fritt på. 
 

3.2 INSAMLINGEN AV DATA 
	
Som tidigare nämndes gjordes det en uppdelning av kundsegmentet; privatanvändare bosatta i 
Stockholm baserat på deras ålder. Som antyddes innan i valet av undersökning metoden  var 
avsikten att undersöka en stor folkgrupp bosatta i Stockholm, därav verkade kvantitativa 
metoden vara bäst lämpat för denna ändamål. Det som gjordes då var att bilda ett 
frågeformulär som var anpassat till varje användargrupp och sedan laddades detta upp på 
Google. Därefter gjordes det att genom användningen av Facebook skickades länken till 
frågeformuläret, enligt avgränsningen innan, till olika personer bosatta i Stockholm. Då 
svaren som erhålls på detta sätt inte var så många som det var tänkt från början gjordes 
bedömningen att det bästa vore att genom att vara närvarande på Stockholms Universitets 
campus fråga slumpvis utvalda personer om de ville svara på frågeformuläret som genom 
användningen av en Ipad var länkad till samma frågeformulär som de andra på Facebook 
hade använt sig av	

3.3 ETISKA ASPEKTER  
 
För att respondenterna skulle känna sig säkra i att svara på enkäten gjordes det tydligt i början 
av enkäten att ingen direkt personlig information som möjligtvis kunde koppla respondenten 
till svaren skulle samlas in och att de skulle förbli anonyma. Deras data skulle enbart 
användas för uppsatsen och inte till något annat. Om de någon gång under enkätens gång 
skulle känna sig obekväma kunde de när som helst avsluta enkäten utan att skicka in några 
data. Allt detta uppmärksammades för respondenten i enkäten för att de skulle kunna känna 
sig trygga att lämna ärliga svar på frågorna och för att minska bortfall.	
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3.4 MÅLGRUPPEN 
	
För att undersökningen skulle generera så användbara resultat som möjligt och för att få en 
bättre bild av den faktiska situationen kring användandet av IP-telefoni skulle målgruppen 
vara så representativa som möjligt. För att kunna göra detta delas användarna in i olika 
åldersgrupper och sedan, i enlighet uppsatsens avgränsningar var det personer bosatta i 
Stockholm som tillfrågades. 
 

3.5 FRÅGEFORMULÄR  
 
Enkäten skapades med hjälp av Google Drive. Enkäten består av två olika delar, först för de 
som säger sig vara IP-telefoni användare och sedan de som säger att de inte användarer IP-
telefoni. Totalt 33 frågor varav 16 frågor riktar sig mot dem som säger att de använder sig av 
IP-telefoni och 17 frågor riktar sig mot dem som säger sig inte vara användare av IP-telefoni. 
Frågorna är liknande då de ämnar undersöka respondenternas åsikter gällande ett antal 
aspekter av IP-telefoni och hur de förbehåller sig till dessa. 
   

Enkäten nåddes genom att öppna en länk och svaret skickades in då respondenten svarat på 
alla frågor. Efter att enkäterna testkördes på olika datorer skickades de ut till urvalsgruppen. 
Svaren sammanställdes sedan automatiskt i ett översiktligt dokument av Google Drive. 
Enkäten bestod av olika frågor av varierande sort; flervalsfrågor, textfrågor och skalor. 
Flervalsfrågor användes då svarsalternativen var få och vi ville ha jämförelsebara svar. 
Textfrågor användes för att få djupare och mer specifika svar. Alla frågor är obligatoriska, de 
första frågorna som avser de som säger sig använda IP-telefoni börjar med att undersöka 
kundens IT-kunnande, sen därefter inleder man en djupare beskrivning om användandes 
kunskap om IP-telefonin. Resterande frågor behandlade kommunikation, kostnader och 
ekonomi bland andra associerade faktorer. I den delen som avser de som säger sig inte 
använda IP-telefoni så inleder man också med allmänna frågor om användarens IP-
telefonikunskaper så att man får en uppfattning om deras kunnande. I resterande frågor tar vi 
upp de faktorer vars påverkan vi ämnar undersöka när det gäller varför de inte använder IP-
telefoni. 
 
 

Dessa frågor var utformade utifrån den teori vi använt oss av, både teknisk teori och 
acceptansen för IP-telefoni. För att ta upp så lite av respondenternas tid som möjligt valde vi 
att hålla enkäten kort och värderade svarstiden till mellan tre och fem minuter. Detta 
kommunicerades till respondenterna för att öka svarsfrekvensen. 
 
	  



	  

4. RESULTAT  

 
I den här delen kommer resultatet att bli sammanfattat och förtydligat. Icke relevanta data 
kommer att sorteras bort för att underlätta analysen. Resultatet ska organiseras och presenteras. 
Resultatets syfte är att ge en överblick av de insamlade data för att underlätta analysen och 
besvara hypotesen. Rådata bifogas i bilagan.  
 

4.1 RESPONDENTERNAS ANVÄNDANDE AV IP‐TELEFONI 
 
Av de 200 personer som mottog frågeformuläret var det 91 personer som besvarade 
frågeformuläret, vilket ger en svarsfrekvens på F (45.5 %), signifikansen S räknas ut från T-
Test formel.  
 
Frågeformulären inleddes med den allmänna frågan: ”Använder du IP-telefoni?”. Utifrån 
svaren på denna fråga gjordes en uppdelning där nästan hälften svarade att de var användare 
respektive inte användare av IP-telefoni med en signifikans av S (1 %) skillnad (se diagram 1). 
 

 

 

 

Diagram 1. Använder du IP-telefoni? 
 

 
Alla de tillfrågade respondenterna i gruppen som säger sig inte vara användare av IP-telefoni 
uppgav att den typen av telefoni de använde mest av var alternativet mobiltelefoni. (se 
diagram 2) 
 
 

 
 

Diagram 2. Vilken form av telefoni använder du mest? 
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Av respondenterna i den gruppen som säger sig vara IP-telefoni användare uppgav tre 
fjärdedelar av respondenterna att de inte känner sig oroliga för att de samtal de gör via IP-
telefoni ska avlyssnas av en tredje part, medan mer är en fjärdedel uppgav att de kände en 
sådan oro, signifikansen på denna fråga hämnar i en S (3,3) skillnad. Detta är ingen större 
skillnad mot respondenterna i den gruppen som säger sig inte vara IP-telefoni användare där 
en fjärdedel uppgav sig känna en oro för att deras samtal skulle avlyssnas signifikansen ligger 
på S (4 %) (se diagram 3). 
 
 

 
Diagram 3. Är du rädd för att dina samtal som görs med IP-telefoni ska kunna avlyssnas av någon annan? 
 

 
Att ringa till utlandet via IP-telefoni verkar vara ett viktigt användningsområde för de 
respondenter som uppgav sig använda IP-telefoni. Mer en tre fjärdedelar av respondenterna 
och bland de som säger sig vara IP-telefoni användare uppgav att de brukar använda IP-
telefoni för att ringa till utlandet ibland eller oftare än så.  
 
För att uppskatta hur användarvänlig IP-telefoni upplevs vara fick respondenterna markera det 
alternativ som stämde bäst in på deras uppfattning om hur lätt det är att ringa ett samtal med 
IP-telefoni.  Respondenterna kunde välja mellan väldigt lätt, lätt, svårt, väldigt svårt 
respektive har aldrig testat (se diagram 4). 
 
 

 
Diagram 4. Respondenternas uppfattning av hur lätt det är att ringa ett samtal med IP-telefoni! 

 
Av respondenterna i den gruppen som säger sig vara IP-telefoni användare uppgav mer än 
hälften att det var väldigt lätt medan en tredjedel uppgav att det var lätt av respondenterna, i 
den gruppen som säger sig inte vara IP-telefoni användare ansåg en femtedel att det var 
väldigt lätt medan en tredjedel menade att det var lätt. I denna grupp en tredjedel uppgav att 
de aldrig testat att ringa med IP-telefoni. I princip alla respondenter som testat att ringa med 
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IP-telefoni tycker att det är väldigt lätt eller lätt att använda tekniken medan de som inte har 
testat IP-telefoni inte har någon uppfattning i frågan. 
 
 
Respondenternas kunskap om begreppet IP-telefoni 
 
På frågan: ”Hur bekant anser du dig vara med begreppet IP-telefoni?” uppskattar över hälften 
av respondenterna i den gruppen som säger sig inte vara IP-telefoni användare sin kunskap 
om IP-telefoni mellan 1-2-3 på en skala mellan 1-5 där 1 motsvarades av inte alls bekant 
medan 5 motsvarades av väldigt bekant. Drygt en tredjedel av de nämnda respondenterna 
rankade sina kunskaper mellan 4-5 på skalan trots att de inte använder sig av IP-telefoni med 
en signifikans på S (3 %) (se diagram 5). 
 
 

 
Diagram 5. Hur bekant anser du dig vara med begreppet IP-telefoni? 
 
 

På frågan: ”Visste du att du inte kan använda dig av IP-telefoni vid strömavbrott?” var det 
mer än hälften av respondenterna som uppgav sig känna till detta faktum signifikansen i 
denna fråga är S (2 %) skillnad (se diagram 6). 
 

 
Diagram 6.  Visste du att du inte kan använda dig av IP-telefoni vid strömavbrott? 
 

 
De viktigaste faktorerna för respondenternas telefonival 
 
Man kan urskilja en viss skillnad mellan de som säger sig vara IP-telefoni användare och de 
som säger sig inte vara IP-telefoni användare vid besvarandet av frågan: ”Vad är viktigast för 
dig när det kommer till valet av telefoni över huvud taget?” Båda grupperna har rankat priset 
som den viktigaste faktorn vid detta val, mer än hälften av de som säger sig vara IP-telefoni 
användare och de som säger sig inte vara IP-telefoni användare med en signifikans på S (2 %) 
mellan de. Även samtalskvalitet rankas något högre av de som säger sig vara IP-telefoni 
användare, där mindre än hälften menade att detta var den viktigaste faktorn jämfört med de 
som säger sig inte vara IP-telefoni användare signifikansen i denna fråga hämnar på S (1 %). 
En tiondel i de som säger sig inte vara IP-telefoni användare menade att det varken var 
samtalskvalitet eller priset som var den viktigaste faktorn utan dessa svarade ”annat” på denna 
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fråga. En annan tänkbar faktor är att man alltid har haft en viss tjänst och att det känns jobbigt 
att byta (se diagram 7). 
 
 
 

  

 
Diagram 7.  Vad är viktigast för dig när det kommer till valet av telefoni överhuvudtaget? 
 

Det som är intressant att notera är att nästan hälften av de som säger sig inte vara IP-telefoni 
användare anger ”bristande kunskap” som orsak till varför de inte använder IP-telefoni. Drygt 
en fjärdedel uppger att bristande samtalskvalitet är den avgörande faktorn för dem. Även en 
dryg fjärdedel rankar IP-telefonins krånglighet som orsaken till att de inte väljer att ringa med 
denna teknik medan nästan en tiondel uppger att priset är orsaken, man kan se att bristande 
samtalskvalitet har en signifikans på S (3 %) gentemot de andra (se diagram 8). 
 
 

 
Diagram 8. Varför använder inte du IP-telefoni? 
 
 

4.2 SÄRSKILT OM PRISSÄTTNINGEN 
 
Den största delen av respondenterna bland de som säger sig vara IP-telefoni användare är 
medvetna om att det är billigare att ringa med IP-telefoni än med traditionell telefoni i Sverige. 
På frågan: ”Visste du att det är billigare att ringa med IP-telefoni än med vanlig telefoni i 
Sverige?” mer än hälften svarade ja med en signifikans på S (3 %). 
 
Drygt en fjärdedel menar att det är lätt att förstå prissättningen vad beträffar IP-
telefonitjänster medan endast en tiondel menar att det är svårt eller väldigt svårt (övriga 
respondenter hade ingen åsikt i frågan eftersom att de inte testat tekniken). Detta kan jämföras 
med respondenterna i den gruppen som säger sig vara IP-telefoni användare där nästan hälften 
menade att det var svårt eller mycket svårt att förstå prissättningen av IP-telefoni (se diagram 
9). 
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Respondenternas uppfattning av hur lätt det är att förstå de olika prissättningarna av IP 
telefonitjänster 
 
 

 
Diagram 9. Att förstå de olika prissättningarna av IP telefonitjänster! 

 
Skillnader mellan åldersgrupper 
 

 
Diagram 10. Använder du IP-telefoni? 
 
 

Av diagrammet ovan (diagram 10) kan slutsatsen dras att det är de äldsta och de yngsta 
respondenterna som är minst benägna att använda sig av IP-telefoni. Enbart i svarsgrupperna 
41-50 samt 51-60 är det fler respondenter som uppger att de använder sig av IP-telefoni 
jämfört med de som uppger att de inte gör det.  
 

 
Diagram 11. Vad är viktigast för dig när det kommer till valet av telefoni överhuvudtaget? 
 

Som framgår av diagrammet ovan (diagram 11) är de yngre respondenterna betydligt mer 
priskänsliga än de övriga. I alla svarsgrupper från 18-50 år är det en större andel som rankar 
priset som viktigast i jämförelse med samtalskvalitén. Därefter vänder det och i de två äldsta 
svarsgrupperna är det fler som rankar samtalskvalitén som den viktigaste faktorn i jämförelse 
med priset. 
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5. ANALYS  

Såsom framgår av resultatavsnittet/bilaga är det de tillhörande åldersgrupperna 18-20 och 
över 61 som är mindre benägna att använda sig av IP-telefoni. Anledningen till varför just de 
här åldersgrupperna skulle vara mindre villiga att använda sig av IP-telefonin skiljer sig åt. 
Dock framgår det av resultatavsnittet att det har varit en väldig låg svarsfrekvens vad beträffar 
dessa åldersgrupper, i förhållande till svar erhållna från de andra åldersgrupperna. Därför kan 
inga generella slutsatser dras ifrån dessa och av denna anledning kommer dessa grupper inte 
att bidra till den slutgiltiga slutsatsen. Trots den låga svarsfrekvensen kommer det att göras en 
analys av det erhållna resultatet av dessa grupper. 
 
De flesta tillhörande åldersgruppen 18-20 verkar inte vara främmande för IP-telefoni då de 
flesta i den åldersgruppen, enligt resultatavsnittet/bilaga, har testat att ringa ett samtal med IP-
telefoni. Men det framgår också att de tillhörande denna åldersgrupp liksom alla andra 
åldersgrupper använder sig mest av mobiltelefoni. Anledningarna till varför dessa 
åldersgrupper är mindre villiga att använda sig av IP-telefoni skiljer sig åt. De flesta 
tillhörande den yngsta åldersgruppen säger sig inte vara bekant med begreppet IP-telefoni. 
Kanske är anledningen bland annat det att de inte har den sortens användning för IP-telefoni 
som IP-telefoni bland annat kännetecknas för, nämligen det att det är billigare att ringa till 
utlandet via IP-telefoni. Samtidigt säger de flesta tillhörande denna åldersgrupp att priset är 
den mest avgörande faktorn när det kommer till valet av telefoni. Även detta skulle 
sammantaget kunna tolkas som att de inte har den användning av IP-telefonin som tekniken 
kännetecknas mest för.   
 
Men bland de tillhörande åldersgruppen 18-20 finns en mindre andel som faktiskt använder 
sig av IP-telefoni enligt resultatavsnittet. Bland dessa är fördelningen jämn när det kommer 
till i den utsträckning de använder sig av IP-telefoni. I denna grupp anger de flesta att priset är 
den avgörande faktorn när det kommer till valet av telefoni. Dock verkar det som att denna 
grupp är något bättre insatta i IP-telefonitekniken, exempelvis när det kommer till frågorna 
som har med IP-telefonins begränsningar att göra såsom att man inte alltid kan ringa 
nödnumret 112.  
 
Bland de som ingår i gruppen de som säger sig vara IP-telefoni användare går det att utläsa att 
de som tillhör åldersgruppen 18- 20 är möjligtvis aningen bättre insatta i vad IP-telefoni 
innebär och de har lättare för att förstå dess begränsningar, så kanske är det kännedom om 
detta som gör de har bytt till IP-telefoni, att de anser sig vara säkra på vad detta innebär.	
 
Bland åldersgruppen 21-30 går det att urskilja en större tendens än åldersgruppen innan att 
använda sig av IP-telefoni, men även här är går det att urskilja olika grader av IP-
telefonianvändande. Det som går att se bland den aningen större gruppen av 21-30 åringar de 
som inte säger sig vara IP-telefoni användare, är att även de anser att det är priset som är den 
mest avgörande faktorn när det kommer till valet av telefoni. Samma tankar har även de som 
säger sig vara IP-telefoni användare. Även här som åldersgruppen innan går det att utläsa ur 
den samlade statistiken att den större andelen av de tillhörande gruppen de som säger sig inte 
vara IP-telefoni användare anger otillräckliga kunskaper om IP-telefoni som ett hinder för att 
de ska möjligtvis byta till IP-telefoni. 
	
Av de tillhörande åldersgruppen 31-40 som säger sig inte vara IP-telefoni användare, säger 
majoriteten att det är kvaliteten som är den avgörande faktorn när det kommer till valet av 
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telefoni. Detta skiljer sig från de andra grupperna som nämnts innan. Men även de tillhörande 
denna åldersgrupp anger bristande kunskap om IP-telefoni som ett hinder. Däremot anger de 
bland åldersgruppen 31-40 som säger sig vara användare av IP-telefoni att det är priset som är 
den mest avgörande faktorn när det kommer till valet av telefoni. Samtidigt framgår det att det 
är den gruppen som säger sig inte använda sig av IP-telefoni som bäst känner till IP-telefonins 
möjliga begränsningar. 
 
De tillhörande åldersgrupperna 41-50 som säger sig inte vara IP-telefoni användare att det är 
priset som är den avgörande faktorn när det kommer till valet av telefoni men samtidigt anger 
dessa att de inte kan acceptera sämre samtalskvalitet även då det skulle vara mer ekonomiskt 
fördelaktigt. 
 
Av de i åldersgruppen 41-50 som säger sig inte vara IP-telefoni användare är det hälften som 
anger att det är kvaliteten som är den avgörande faktorn när det kommer till valet av telefoni. 
Här anger alla de tillfrågade att de använder IP-telefoni för att ringa till utlandet vilket kan 
vara tecken på att de känner till fördelarna med IP-telefoni. Samtidigt anger bara hälften att de 
är nöjda med samtalskvalitén jämfört med traditionell telefoni.	
 
Bland de som tillhör gruppen 51-61 anger också de tillfrågade på ett liknande sätt som 
åldersgruppen innan när det kommer till vad som är avgörande vid valet av telefoni. Bland 
dessa är det ingen som anger bristande kunskaper om IP-telefoni som hinder för att använda 
IP-telefoni utan att det är till hälften samtalskvalitén som orsakar detta. Men även här som 
gruppen innan anger de tillhörande denna grupp att de inte kan acceptera en sämre 
samtalskvalitet även om det skulle vissa sig vara mer ekonomiskt fördelaktigt. 
	
Den andra gruppen bland de som tillhör gruppen 51-61 alltså de som säger sig vara användare 
av IP-telefoni säger de att det är kvaliteten som är den mest avgörande faktorn när det 
kommer till valet av telefoni. Men samtidigt går det att utläsa ur bilagan att den här gruppen 
är något mer insatta i IP-telefonins begränsningar. 	
 
Vad beträffar åldersgruppen 61+ säger de flesta tillhörande denna åldersgrupp att 
samtalskvalitén är den viktigaste faktorn när det kommer till valet av telefoni. Denna 
ståndpunkt bekräftas ytterligare av de efterföljande frågorna, bland annat där det frågas om de 
kan tänka sig byta till IP-telefoni om det skulle visa sig vara mer ekonomiskt fördelaktigt 
säger alla att de inte kan tänka sig det. Som framhölls innan är mobiltelefoni den dominerande 
telefoniformen som används av denna åldersgrupp. Det som sammantaget och utifrån 
frågeformuläret kan noteras är att även de flesta i denna åldersgrupp inte känner sig bekanta 
med vad IP-telefoni egentligen innebär, och kanske är detta en viktig faktor som är ett hinder 
för att denna grupp skulle använda sig av IP-telefoni.	
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6. DISKUSSION  

Resultaten av denna uppsats har visat sig mestadels gå tvärtemot den ursprungligen uppsatta 
hypotesen om att äldre skulle vara mindre benägna och byta till IP-telefoni. Man kan då 
diskutera varför detta är då på detta sätt. Det kan finnas lite olika orsaker till detta att det är de 
yngre som använder sig mindre av IP-telefoni.	
 
Det som samtidigt måste behandlas här är att denna studie på grund av det område som 
uppsatsen har behandlat tycks inte ha samhällerliga konsekvenser, på grund av detta kommer 
inga diskussioner av samhälleliga konsekvenser att göras.  	
 
Som antyddes innan så har denna studie kommit fram till att det är mest de yngre 
åldersgrupperna som är mindre benägna att använda sig av IP-telefoni. Tanken med denna 
undersökning har just varit att hitta de olika orsakerna som gör att de olika åldersgrupperna, 
som definierats innan, inte är benägna att använda IP-telefoni.	En grundfråga är hur bekanta 
de flesta människor är med begreppet IP-telefoni, då i denna undersökning det har förtydligats 
specifikt vad som menas med IP-telefoni så är det fortfarande på sin plats att ställa sig 
frågande till denna aspekt. I dagsläget kan antas att de flesta tänker på de olika datorprogram 
som använder sig av VOIP och inte den fasta telefonin hemma.	
 
Det som undersökningen också har visat är att bland de flesta tillfrågade grupperna ändrar sig 
de olika värderingarna avseende telefonin beroende på åldern. Alltså är det exempelvis så att 
när det kommer till de olika åldersgruppernas avvägning mellan pris och kvalitet vid valet av 
telefoni är priset mer avgörande för de yngre åldersgrupperna medan kvaliteten är mer 
avgörande ju högre upp man kommer i åldersgrupperna.	
 
Som angetts innan delades de tillfrågade upp i två olika subkategorier beroende på huruvida 
de använder sig av IP-telefoni i dagsläget. Resultaten av undersökningen presenteras i 
resultatkapitlet, där det går att urskilja två olika resultat för varje åldersgrupp.	
 
Bland de tillfrågade i gruppen de som säger sig inte vara IP-telefoni användare och de som 
säger sig vara IP-telefoni användare	framgår att skillnaden mellan avvägningen av kvalitet 
och priset inte skiljer sig åt avsevärt mycket. Man kan därmed undra varför telefonkunderna 
inte väljer IP-telefoni som möjligtvis kan ha en sämre kvalitet jämfört med traditionell 
telefoni men å andra sidan är vanligtvis billigare.	
 
Nedan kommer ett par av de olika faktorer som kan vara avgörande för valet av telefoni att 
diskuteras:	

6.1 VALIDITET OCH RELIABILITET  
	
Denna studie grundar sig på de svar som erhållits från respondenterna och det är då på sin 
plats att ställa sig kritiskt till de slutsatser som har dragits. Även då denna studie har försökt 
vara så representativ som möjligt är det inte en storskalig studie och resultaten kan vara 
avvikande. 
 

6.2 TILLGÄNGLIGHET  
 
En av de aspekter som är viktigt att betona är tillgängligheten av IP-telefonitjänster. Som 
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framlades i resultatkapitlet har, bland de som säger sig inte vara IP-telefoni användare, 
majoriteten bland de olika åldersgrupperna någon gång åtminstone testat att ringa ett samtal 
med IP-telefoni. Med detta menas att tillgängligheten av IP-telefonitekniken inte verkar vara 
av de främsta orsakerna till att konsumenterna inte är villiga att byta till IP-telefoni. 	
	

6.3 KUNSKAP OM IP‐TELEFONI 
 
Av resultanterna kan följande slutsats dras: bland de telefonkunder, oavsett ålder, 
framkommer osäkerhet om vad begreppet IP-telefoni innebär, eller så att säga hänvisar till. En 
orsak är troligen att det numera, som framfördes i utökad bakgrund-avsnittet, finns olika 
varianter som vardagligen alla betraktas som IP-telefoni.	

6.4 KOMPLEXITET 
	
Att faktiskt byta från den ena telefoniformen till den andra uppfattas av en mindre andel av 
respondenterna som ett krångligt steg. Detta kan då uppfattas som ett hinder för byte av 
telefoni. 	

6.5 TILLFÖRLITLIGHET 
	
IP-telefoni är som nämnts innan beroende av att internet uppkopplingen fungerar alltså att det 
vid exempelvis strömavbrott inte är möjligt att använda IP-telefoni då bland annat gateway är 
beroende av elektricitet och det är då här traditionella fasta telefoni har sin fördel.	Bland de 
tillfrågade i gruppen som säger sig vara IP-telefoni användare så framgår det att mestadels är 
konsumenterna inte medvetna om hur IP-telefonins tillgänglighet hänger ihop med bland 
annat tillförsel av elektriciteten. Å andra sidan framgår det av svar som erhållits ifrån gruppen 
som säger sig inte vara IP-telefoni användare att de är i en större grad medvetna om IP-
telefonins begränsningar. Kanske är detta, alltså IP-telefonins tillförlighet en viktig faktor när 
det kommer till kundernas val av telefoni.	

6.6 KOSTNAD 
 
En aspekt som förknippas med IP-telefoni är att den medför minskade samtalskostnader och 
även möjligtvis månadsavgifter om sådan skulle förekomma. Kostnadsbesparingar i samband 
med användningen av IP-telefoni har tagits upp både hos gruppen som säger sig vara  och 
dessutom inte vara IP-telefoni användare. 	
 
Som antyddes förknippas IP-telefoni inte sällan med lägre samtalskostnader. Denna 
undersökning har visat att det bland gruppen som säger sig inte vara IP-telefoni användare 
oavsett ålder finns kännedom om att så är fallet. Men trots det verkar detta inte medföra att 
det här kundsegmentet skulle vara mera villigt att byta till IP-telefoni. Därav är dess betydelse 
i det här sammanhanget ifrågasatt, alltså att priset ska vara av de viktigare orsakerna till varför 
kunderna skulle byta till IP-telefoni. Samtidigt bekräftas detta ytterligare då största andelen 
bland de som tillfrågades i gruppen som säger sig inte vara IP-telefoni användare svarar att de 
inte kan tänka sig att byta till IP-telefoni även om det skulle vissa vara ekonomisk fördelaktigt. 
 
Det är nu på sin plats att jämföra de resultat som denna studie har kommit fram till med 
resultat erhållna från andra studier som undersökt dessa fråger. I början av denna uppsats 
framfördes att det fanns andra studier som har på ett ungefär undersökt samma frågeställning 
där hänvisningen till studien gjord av Larsson& Petersson gjordes. Det finns gemensamma 
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faktorer som har undersökts i båda studierna och därav kan förknippningen med den andra 
studien av Larsson&Petersson göras . Det kan då sägas att denna studie har också visat på att 
de faktorer som nämns under diskussionsavsnittet är viktiga aspekter som påverkar valet av 
telefoni.   
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7. SLUTSATS 

Denna studie har haft för avsikt att undersöka de faktorer som är viktiga när det kommer till 
valet av hemtelefoni. Studien har grundats på hypotesen att det är de äldre som är mindre 
villiga att använda sig av IP-telefoni. För detta ändamål, alltså att kunna reda ut huruvida 
hypotesen stämmer, valdes en kvantitativ metod.		Som antyddes i inledningen har studien 
försökt att besvara i vilken utsträckning varje faktor, bland annat kostnaden och 
tillgängligheten, faktiskt påverkar användandet av IP-telefoni.	
	

Författarna har inte kunnat påvisa huruvida hypotesen som denna uppsats utgår ifrån 
stämmer. Anledningen till varför denna uppsats har kommit fram till denna slutsats är att 
frågeställningen som denna uppsats bygger på är väldigt komplicerad och att det därför 
hade behövts mera resurser för att kunna besvara frågan. Beträffande slutsatsen att det hade 
behövts mera resurser måste det förklaras att trots stora ansträngningar att samla in data 
som behövs som underlag för detta arbete har författarna inte förmått samla in lika mycket 
underlag för alla de indelade grupperna, enligt uppdelningen som beskrevs i början av 
arbetet. Vad gäller komplexiteten av frågan är det så här att frågan är väldigt 
mångfacetterad alltså att det kan finnas väldigt många orsaker till att IP-telefoni inte riktigt 
tas emot av telefonianvändarna som det kanske hade kunnat göra. 
	

7.1 FRAMTIDA ARBETE 
 
Som diskuterats innan har denna studie inte kunnat bevisa huruvida hypotesen som denna 
studie utgår ifrån stämmer då frågan är väldigt komplex. Skulle det i framtiden göras någon 
studie i det här fältet föreslår författaren att de kommande studierna förslagsvis bryter ned 
frågan i stora delar, enligt diskussionsavsnittet, så att framtida studier kan bidra med nya 
kunskaper i denna fråga.	
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BILAGA    

	
FRÅGEFÖRMULÄR FÖR DE SOM SÄGER SIG VARA IP-telefoni ANVÄNDARE   
	
1. Hur ofta använder du av IP-telefoni istället för traditionell telefoni? � 

-Använder bara IP telefoni 
-Jag har testat det vid något tillfälle 
-Använder båda 
 
2. Hur pass datorkunnig skulle du säga att du är?  
 
 
3. Vad är viktigast för dig när det kommer till valet av telefoni överhuvudtaget?! 

 
Med telefoni menar vi här Fast telefoni, IP-telefoni, Bredbandstelefoni, Mobil-telefoni 
-Kvalitet  
-Pris skillnad  
-Annat 

 
4. Var söker du vanligast svar på problem och frågor du stöter på när du använder IP-telefoni?  

   
-Jag frågar en bekant om hjälp 
-Jag kontaktar kundservice 
-Jag försöker hitta svar på leverantörens hemsida 
-Jag söker efter svar på de olika sökmotorerna 

 
 

5. Markera den alternativ som stämmer mest överens med din uppfattning vad det gäller IP 
telefoni! * 
 
-Ringa ett samtal med IP telefoni 
 
-Att välja nya tjänster eller att ta bort befintliga val av tjänsterna via internet(ex. välja 
nummerpresentatör) 
 
-Att förstå de olika prissättningarna av IP telefonitjänster 
 

 
6. Visste du att du vid strömavbrott inte kan ringa larmnumret med IP-telefoni? 
-Ja 
-Nej 

Väldig 
lätt 

Lätt Svårt Väldigt svårt 
Har 

aldrig 
testat! 
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7. Använder du IP-telefoni för att ringa till utlandet?  
-Ja 
-Nej  
-Ibland 

 
8. Har det hänt dig någon gång att IP-telefoni tjänsten inte varit tillgänglig? 
 
9. Upplever du att det finns någon ekonomisk risk med att använda IP-telefoni? 
-Ja 
-Nej 
 
10. Är du rädd för att dina samtal som görs med IP-telefoni ska kunna avlyssnas av någon 
annan?  

   
-Ja 
-Nej 
 
 
11. Är du nöjd med IP telefonis samtalskvalitet jämfört med traditionell telefoni? 
-Ja 
-Nej 
-Ingen skillnad 
 
12. Anser du att dina telefonkostnader har sjunkit sen du använde dig av IP-telefoni? � 
-Ja 
-Nej 
-Kanske 
 
 
13. Har du något ytterligare att tillägga kring IP-telefoni? 
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FRÅGEFÖRMULÄR FÖR DE SOM SÄGER SIG INTE VARA IP-TELEFONI 
ANVÄNDARE  	
 

1. Har du någonsin testat och ringa ett samtal med IP telefoni?! � 

-Ja 
-Nej 
 
2. Hur bekant anser du dig vara med begreppet IP telefoni � 
 
3. Vad är viktigast för dig när det kommer till valet av telefoni överhuvutaget?!  
 
Med telefoni menar vi här traditionell telefoni, IP-telefoni, Bredbandstelefoni, Mobil-telefoni 
-samtalskvalitet. 
-Pris skillnad. 
-Annat 
 
4. Varför använder inte du IP-telefoni � 
 
-Bristande samtalskvalitet  
-Tycker att det är krångligt att byta till IP telefoni 
-Pris 
-Bristande kunskap om IP telefoni 
 
5. Skulle du kunna acceptera en sämre samtalskvalitet om det skulle visa sig vara ekonomisk 
fördelaktig?  
 
-Ja 
-Nej 
 
6. Är du rädd för att dina samtal som görs med IP-telefoni ska kunna avlyssnas av någon 
annan? 
 
-Ja 
-Nej 
 
7. Markera den alternativ som stämmer mest överens med din uppfattning vad det gäller IP 
telefoni!  
 
-Ringa ett samtal med IP telefoni 
-Att välja nya tjänster eller att ta bort befintliga val av tjänster via internet(ex. välja 
nummerpresentatör) 
-Att förstå de olika prissättningarna av IP telefoni tjänster 
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8. Vilka sorts samtal skulle du kunna tänka dig och använda IP telefoni för?! 
 
-Samtal till utlandet 
-Samtal inom Sverige 
-Alla 
-Annat 
 
9. Visste du om att du vid strömavbrott inte kan använda dig av IP-telefoni?  
 
-Ja 
-Nej 
 
10. Vilken form av telefoni använder du mest?!  
 
-Traditionell Fast Telefoni 
-Mobil telefoni 
-Annat 
 
11. Tycker du att själva övergången från traditionell Telefoni till IP-telefoni kan vara 
krånglig/jobbigt? 
 
-Ja 
-Nej 
-Kanske 
 
Visste du att det är billigare att ringa med IP-telefoni i än traditionell telefoni Sverige? � 
 
-Ja 
-Nej 
 
13. Visste du att du kan behålla ditt vanliga telefonnummer även om du byter till IP-telefoni?  
 
-Ja 
-Nej 
 
14. Efter att ha svarat på formuläret skulle du tänka dig att byta från fast telefoni till IP-
telefoni 
 
-Ja 
-Nej 
 
 
 

Väldig 
lätt 

Lätt Svårt Väldigt svårt 
Har 

aldrig 
testat! 
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DEN PROCENTUELLA RESULTATET AV ALLA ÅLDERSGRUPPER PER FRÅGA. 
 
 
År  18-20  21-30 31-40 41-50 51-60 Över 61 
Personer  8 38 18 16 6 5 
Procent  9 % 42 % 20 % 18 % 7 % 5 % 
Tabell 1. Antal respondenter i åldersgrupper.  
 
 

Indelningen av de olika grupperna 
  
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Använder du 
IP-telefoni 

Ja   37 %, 3P 
Nej 63 %, 5P 
 

Ja   47 %, 18P 
Nej 53 %, 20P 
 

Ja   50 %, 9P 
Nej 50 %, 9P 
 

Ja   62 %, 10P 
Nej 38 %,  6P 
 

Ja   67 %, 4P 
Nej 33 %, 2P 
 

Ja   20 %, 1P 
Nej 80 %, 4P 
 

Tabell 2. Antal respondenter för indelning frågan av formulären.  

 
De som säger sig inte vara IP-telefoni användare 

 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Vad är viktigast 
för dig när det 
kommer till 
valet av telefoni 
överhuvudtaget 

Samtals  
Kvalitet 20%,1P 
 
Pris      80%,4P 
 
Annat    0%,0P 

Samtals 
Kvalitet 40%,8P 
 
Pris      50%,10P 
 
Annat   10%,12P 

Samtals  
Kvalitet 63%,5P 
 
Pris       38%,3P 
 
Annat    0%,0P 

Samtals  
Kvalitet 17%,1P 
 
Pris       67%,4P 
	
Annat			17%,1P	

Samtals  
Kvalitet 50%,1P 
 
Pris       0%,0P 
 
Annat   50%,1P 

Samtals  
Kvalitet 60%,3P 
 
Pris       40%,2P 
 
Annat     0%,0P 

Tabell 4 
 
 
 

 
Tabell 5. 
 

Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Är du rädd att 
dina samtal 
som görs med 
IP-telefoni ska 
kunna 
avlyssnas av 
någon annan 

Ja   40 %,2P 
Nej 60 %,3P 
 

Ja   15 %,3P 
Nej 85 %,17P 
 

Ja   22 %,2P 
Nej 78 %,7P 
 

Ja   33 %,2P 
Nej 67 %,4P 
 

Ja       0 %,0P 
Nej 100 %,2P 
 

Ja     50 %,2P 
Nej   50 %,2P 
 

Tabell 6 

Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

varför 
använder 
inte du 
IP-
telefoni 

Bristande....0% 
Samtkv..    0P 
tycker att det 
är krångligt att 
byta till IP- 
T…..40%,2P 
pris… 0%,,0P 
bristande 
kunskap om IP 
T….60%,3P 

 

Britande..22% 
samtkv.. 5P 
tycker att det 
är krångligt 
att byta till 
IP-T.26%,6P 
pris…4%,1P 
bristande 
kunskap IP-
T..48%,11P 

 

Bristande....27% 
Samtkv.. 3P 
tycker att det är 
krångligt att 
byta till IP- 
T….18%,2P 
pris…...9%,1P 
bristande 
kunskap om IP 
T…...45%,5P 

Bristande...25% 
samtkv ..2P 
tycker att det är 
krångligt att 
byta till IP- 
T....12%,1P 
pris……25%,2P 
bristande 
kunskap om IP 
T…....38%,3P 

Bristande…50% 
Samtk..1P 
tycker att det är 
krångligt att 
byta till IP- 
T…...50%,1P 
Pris.….0%,0P 
bristande 
kunskap om IP 
T….…0%,0P 

Bristande....40% 
Samtkv..2P 
tycker att det är 
krångligt att 
byta till IP- 
T…...20%,1P 
pris….0%,0P 
bristande 
kunskap om IP 
T.....40%,2P 
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Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Visste du om 
att du vid 
strömavbrott 
inte kan 
använda dig 
av IP-telefoni 

Ja   60 %,3P 
Nej 40 %,2P 
 

Ja   70 %,14P 
Nej 30 %,6P 
 

Ja   44 %,4P 
Nej 56 %,6P 
 

Ja   67 %,,4P 
Nej 33 %,2P 
 

Ja     50 %,1P 
Nej   50 %,1P 
 

Ja     50 %,2P 
Nej   50 %,2P 
 

Tabell 7. 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Vilken form 
av telefoni 
använder du 
mest 

Fast telefoni     
 
Mobil  100%,5P 
 
Annat  

Fast telefoni     
 
Mobil.100%,20P 
 
Annat 

Fast telefoni     
 
Mobil  100%,9P 
 
Annat 

Fast telefoni     
 
Mobil  100%,6P 
 
Annat 

Fast telefoni     
 
Mobil   100%,2P 
 
Annat 

Fast telefoni     
 
Mobil  100 %,4P 
 
Annat 

Tabell 8. 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Visste du att 
det är billigare 
att ringa med 
IP-telefoni i än 
traditionell 
telefoni 
Sverige 

Ja      0 %,0P 
Nej 100 %,5P 
 

Ja   55 %,11P 
Nej 45 %,9P 
 

Ja   67 %,6P 
Nej 33 %,3P 
 

Ja   67 %,4P 
Nej 33 %,2P 
 

Ja   100 %,2P 
Nej     0 %,0P 
 

Ja   75 %,3P 
Nej 25 %,1P 
 

Tabell 9. 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Visste du att du 
kan behålla ditt 
vanliga 
telefonnummer 
även om du 
byter till IP-
telefoni 

Ja   20 %,1P 
Nej 80 %,4P 
 

Ja   50 %,10P 
Nej 50 %,10P 
 

Ja   67 %,6P 
Nej 33 %,3P 
 

Ja   50 %,3 
Nej 50 %,3 
 

Ja   50 %,1P 
Nej 50 %,1P 
 

Ja   50 %,2P 
Nej 50 %,2P 
 

Tabell 10. 
 
 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Efter att ha 
svarat på 
formuläret 
skulle du 
tänka dig att 
byta från fast 
telefoni till 
IP-telefoni 

Ja   20 %,1P 
Nej 80 %,5P 
 

Ja   55 %,11P 
Nej 45 %,9P 
 

Ja   22 %,2P 
Nej 78 %,7P 
 

Ja      0  %,0P 
Nej 100 %,6P 
 

Ja   50 %,1P 
Nej 50 %,1P 
 

Ja       0 % 
Nej 100 %,4P 
 

Tabell 11. 
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De som säger sig vara IP-telefoni användare 
 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

hur ofta 
använder du 
av IP-telefoni 
istället för 
traditionell 
telefoni 

Använder 
bara IP 
telefon 
33%,1P 
Jag har testat 
det vid något 
tillfälle 
33%,1P 
Använder 
båda..33%,1P 

 

Använder bara 
IP telefoni 
44%,8P 
Jag har 
testat det 
vid något  
tillfälle   
0%,0P 
Använder 
båda 56%,10P 

 

Använder ba 
IP telefoni 
44%,4P 
Jag har testat 
det vid något 
tillfälle 
12%,1P 
Använder 
båda   
44%,4P 

Använder 
ba IP telefon 
70%,7P 
Jag har 
Testat det 
vid något 
tillfäl 0%,0P 
Använder 
båda 
30% ,10P 

Använder bara 
IP telefoni 
100%,4P 
Jag har  
testat det 
vid något 
tillfälle   
0%,0P 
Använder båda   
0%,0P 

Använder 
bara IP telefon 
100%,1P 
Jag har  
testat det  
vid något  
tillfälle  
0%,0P 
Använder 
båda   0%,0P 

 

Tabell 12. 

 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Vad är viktigast 
för dig när det 
kommer till 
valet av telefoni 
överhuvudtaget 

Samtals  Kvl 
33%,1P 
 
Pris    67%,2P 
 
Annat  0%,0P 

Samtals 
Kval 44%,8P 
 
Pris    56%,9P 
 
Annat   0%,0P 

Samtals  
Kvl 22%,,2P 
 
Pris   78%,7P 
 
Annat  0%,0P 

Samtals  
Kvl 50%,5P 
 
Pris    50%,5P 
	
Annat			0%,0P	

Samtals  
Kvl  80%, 4P 
 
Pris    20%,1P 
 
Annat   0%,0P 

Samtals  
Kvl. 50%,1P 
 
Pris   50%,1P 
 
Annat   0%,0P 

Tabell 13. 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Visste du att 
du vid 
strömavbrott 
inte kan ringa 
larmnumret 
med IP 
telefoni? 

Ja   67 %,2P 
Nej 33 %,1P 
 

Ja   56 %,10P 
Nej 44 %,8P 
 

Ja   22 %,2P 
Nej 78 %,7P 
 

Ja   40 %,4P 
Nej 60 %,6P 
 

Ja   25 %,1P 
Nej 75 %,3P 
 

Ja       0 %,,0P 
Nej 100 %,1P 
 

Tabell 14. 
 

 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Använder du 
IP-telefoni 
för att ringa 
till utlandet? 

Ja       33%,1P 
Nej    33 %,1P 
Ibland 33%,1P 

Ja      61 %,11P 
Nej    11 %,5P 
Ibland 28%,2P 

Ja      56 %,5P 
Nej    11 %,3P 
Ibland 33%,1P 

Ja      30 %,3P 
Nej    30 %,4P 
Ibland 40 %,3P 

Ja    100 %,4P 
Nej     0  %,0P 
Ibland 0 %,0P 

Ja         0 %,0P 
Nej   100 %,1P 
Ibland   0 %,0P 

Tabell 15. 

 
 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Upplever du att 
det finns någon 
ekonomisk risk 
med att 
använda IP-
telefoni 

Ja      0 %,0P 
Nej 100 %,3P 
 

Ja   50 %,9P 
Nej 50 %,9P 
 

Ja   11 %,1P 
Nej 89 %,8P 
 

Ja   40 %4P 
Nej 60 %,6P 
 

Ja   25 %,1P 
Nej 75 %,3P 
 

Ja   100 %,1P 
Nej     0 %,0P 
 

Tabell 16.  
 

 



	

	
	

 

32

Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Är du rädd för 
att dina samtal 
som görs med 
IP-telefoni ska 
kunna 
avlyssnas av 
någon annan 

Ja      0 %,0P 
Nej 100 %,3P 
 

Nej 56 %,10P 
Ja   44 %,8P 

Nej 67 %,6P 
Ja   33 %,3P 

Nej 70 %,7P 
Ja   30 %,3P 

Nej 100 %,4P 
Ja       0 %,0P 

Nej 100 %,1P 
Ja       0 %,0P 

Tabell 17. 
 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Är du nöjd 
med IP 
telefonis 
samtals 
kvalitet jämfört 
med 
traditionell 
telefoni 

Ja      0 %,0P 
Nej  33 %,1P 
 
Ingen skillnad 
67%,2P 

Ja     56 %,10P 
Nej   22 %,4P 
 
Ingen skillnad 
22%,4P 

Ja      78 %,7P 
Nej      0 %,0P 
 
Ingen skillnad 
22%,2P 

Ja     50 %,5P 
Nej   30 %,3P 
 
Ingen skillnad 
20%,2P 

Ja     50 %,2P 
Nej     0 %,0P 
 
Ingen skillnad 
50%,0P 

Ja    100 %,1P 
Nej      0 %,0P 
 
Ingen skillnad  
0%,0P 

Tabell 18. 
 
 
Fråga  18-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Över 61 år 

Anser du att dina 
telefonkostnader 
har sjunkit sen du 
använde dig av 
IP-telefoni? 

Ja      0 %,0P 
Nej    0 %,0P 
 
Kanske  
100%,3P 

Ja     28 %,5P 
Nej   22 %,9P 
 
Kanske   
50%,4P 

Ja     44 %,4P 
Nej     0 %,0P 
 
Kanske   
56%,5P 

Ja     20 %,2P 
Nej   30 %,3P 
 
Kanske   
50%,5P 

Ja     75 %,3P 
Nej     0 %,0P 
 
Kanske   
25%,1P 

Ja    100 %,1P 
Nej      0 %,0P 
 
Kanske 
0%,0P 

Tabell 19. 
 
 
	
	 	




