
Generation 1
Fasta 
Växlar

PLUS
• Sällan avbrott 
• Billig efter avskrivning 
• Kan ha valfri operatör 
• Bra grundfunktionalitet

MINUS

• Ingen backup, hög risk 
• Ej flexibelt, ej skalbart 
• Krångligt för admin 
• Stationär, svår att flytta

EX. LEVERANTÖRER
• Avaya 
• Ericsson/ Phenix 
• Cisco 
• Panasonic

Generation 2
Mobila 
Växlar

PLUS
• Mobilitet 
• Låg kostnad 
• Fastnummer till mobil 

MINUS

• Saknar funktionalitet 
• Ej användarvänligt (*#) 
• Operatörs-knuten 
• Alla måste ha mobil

EX. LEVERANTÖRER
• Telia Centrex 
• Telenor One 
• 3 Switch 
• Tele2 Mobila kontoret

Generation 3

Moln- 
Växlar

PLUS
• Det bästa från 2 världar 
• Skalbart 
• Enkel administration 
• Användarvänligt

MINUS

• Löpande kostnad 
• Inköp headset m.m. 

EX. LEVERANTÖRER
• Uno Telefoni 
• Telia Touchpoint 
• Tele2 Växel 
• 3 Front Office

3:e generationens telefoni. Vad innebär det?
Generation 1 - Fasta växlar. Fungerade egentligen 
ganska bra, det var stabila system som sällan hade 
driftstörningar och alla basfunktioner rent tekniskt fanns.

Problemen kom då företag började ställa krav på 
mobilitet och flexibilitet. En annan stor riskfaktor är att 
det inte finns någon som helst backup i dessa lösningar. 
Många sitter med en avbetald växel som bara tuffar på, 
men det blir kostsamt när den väl havererar då det tar 
veckor ibland att få upp en fungerande telefoni igen.


Generation 2 - Mobila växlar. Runt milleniumskiftet var 
det väldigt populärt att skaffa mobila växlar, de 
tillgodosåg behovet att ta med sig sin kontorstelefon på 
fickan. Många såg en besparing i att skrota sin växel 
som i regel bara stod och vidarekopplade fastnumret till 
mobilen vilket var en onödig kostnad.

Däremot märkte man ganska snabbt att man saknade 
mycket av funktionaliteten från det fasta växeln. Att 
koppla samtal och hänvisa sig blev krångligt med koder 

och stjärna (*), fyrkant (#) etc. Man såg inte längre 
linjestatus på varandra, dvs vilka som var upptagna i 
telefon, och framförallt så märkte man att 
växelfunktionerna inte fungerade om man blev uppringd 
på mobilnumret. Därav blev MEX en viktig funktion för 
att kunna displaya sitt fasta nummer utåt och därigenom 
minska antalet samtal som kom in på mobilnumren.


Generation 3 - Molnbaserade växlar. Introducerades 
2006 av Uno Telefoni på marknaden och det dröjde 
ända till 2013 innan Tele2 som första operatör gick i 
samma fotspår. I 3:e generationens telefoni kombineras 
det bästa från två världar. Användarvänlighet, skalbarhet 
och enkel administration kännetecknar dessa lösningar 
och det råder nu inga tvivel om att det är hit marknaden 
barkar.

Analysföretaget Garner förutspår att 50% av alla företag 
i Sverige kommer att ha en molnbaserad växel år 2020, 
antagligen går det ännu fortare.
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