
Veronica Persson 

Intern kommunikation vid införande 
av IT-system 

En fallstudie inom Huddinge kommun 

Internal Communication when Implementing IT systems 

A case study within Huddinge municipality 

Informatik 
Kandidatuppsats 

Termin: VT-18

Handledare: John Sören Pettersson 



 

Abstrakt 
Huddinge kommun införde under våren 2018 ett nytt IT-system. Att införa ett IT-system i en 
kommun berör många inom organisationen, det innebär att den interna kommunikationen blir 
en viktigt del av införandet.  
 
Sex olika respondenter har deltagit i kvalitativa intervjuer för att besvara hur den interna 
kommunikationen ser ut vid införande av IT-system. En dokumentstudie har även genomförts 
där Huddinge kommuns kommunikationspolicy har studerats.  
 
Slutsatserna för studien visar att Huddinge kommun framförallt använder mail och intranätet 
för att kommunicera internt vid införande av IT-system, men också möten används för 
informationsspridning. Respektive projekgrupp upprättar en kommunikationsplan själva eller 
med hjälp av en kommunikatör. Att kunna säkerställa att medarbetare får rätt information vid 
införande av IT-system ansågs dock svårt. Respondenterna i studien hade även olika 
uppfattningar kring tydligheten i den information som användarna av ett nytt IT-system får vid 
införande av IT-system. Respondenterna ansåg att de kommunikationskanaler som används 
idag för den interna kommunikationen är nödvändiga.  
 
 
Nyckelord: Intern kommunikation, Huddinge kommun, IT-system 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under våren 2018 införde Huddinge kommun ett nytt IT-system i kommunen. Systemet som 
infördes ska användas ute i verksamheten för att planera, genomföra och följa upp aktiviteter i 
kommunen. Systemet kommer att beröra många avdelningar i kommunen vilket innebär att den 
interna kommunikationen mellan avdelningarna var viktig för ett bra införande. Ett IT-system 
som införs i kommunen berör sällan endast en avdelning utan det är flera avdelningar som 
berörs och behöver bli informerade om vad som gäller vid införandet av ett nytt IT-system. Vid 
införande av ett nytt IT-system är det viktigt att berörda avdelningar vet vad som gäller och hur 
införandet kommer att påverka respektive avdelning.  
 
Den interna kommunikationen är intressant vid införande av ett nytt IT-system i den 
bemärkelsen att många avdelningar blir påverkade. De IT-system som införs i kommunen 
påverkar eller påverkas även av andra system som redan används i kommunen. En viktig del är 
att den interna kommunikationen fungerar på ett smidigt och tydligt sätt vid införande av nya 
IT-system.  
 
Huddinge kommun bygger just nu upp en systemförvaltningsfunktion som ser ett stort behov 
av ett tydligt arbetssätt vid införande av nya IT-system. Den interna kommunikationen anses 
vara en viktig pusselbit som behöver utvecklas för ett tydligt arbetssätt.  
 
Denna uppsats kommer att behandla frågor om den interna kommunikationen vid både tidigare 
och pågående införanden av IT-system. 
 
Runeborg (2018) skriver om införande av affärssystem. I den litteraturstudie hon gjorde var 
intern kommunikation inte en central del i de källor hon gick igenom. Den interna 
kommunikationen var desto mer framträdande i de intervjuer hon genomförde. Att den interna 
kommunikationen var framträdande i intervjuerna gjorde att just intern kommunikation vid 
införande av IT-system blev intressant att studera. 
 

1.2 Syfte och undersökningsfråga 
Syftet med  denna uppsats i Informatik är att genom en fallstudie identifiera hur den interna 
kommunikationen ser ut vid införande av nya IT-system i Huddinge kommun.  
 

 Hur ser Huddinge kommuns interna kommunikation ut vid införande av nya IT-
system? 

1.3 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig framförallt till det fallföretag som uppsatsen skrivs om, Huddinge 
kommun. De som är intresserade av den interna kommunikationen på ett företag och framförallt 
inom den offentliga sektorn har möjlighet att ta del av denna uppsats som berör det ämnet. 
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Organisationer som inför nya IT-system och vill ta del av hur den interna kommunikationen ser 
ut för Huddinge kommun ingår i målgruppen för uppsatsen.  

1.4 Metod 
Metodavsnittet beskriver vilka metoder som har använts för denna studie. Det beskriver vilka 
tillvägagångssätt som har använts för att samla in data samt hur det har gått till vid insamling 
av data.  

1.4.1 Fallstudie 
Enligt Patel och Davidson (2011) innebär en fallstudie att en undersökning görs på en mindre 
grupp. En grupp kan bestå av individer eller en organisation. Fallstudier är bra att genomföra 
vid förändringar och det är är vanligt att olika typer av information samlas in i studien för att få 
en tydlig och bred bild över fallet.  
 
1.4.1.1 Studerad organisation 

Valet av studerande organisation föll på Huddinge kommun eftersom att författaren till denna 
uppsats har kontakter som arbetar inom den organisationen. När författaren hörde av sig till 
Huddinge kommun var de positivt inställda och intresserade av att författaren skulle göra en 
fallstudie inom kommunen. Författaren fick flera förslag på intressanta områden att studera och 
valet blev sedan ett område som resulterade i denna kandidatuppsats.  
 
Huddinge kommun består av fem olika förvaltningar med sammanlagt nästan 6500 medarbetare 
(Huddinge 2017). 

1.4.2 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer är ett av tillvägagångssätten för att samla in data i denna studie. Trost 
(2010) skriver att en kvalitativ studie ska göras om syftet är att förstå eller hitta ett mönster av 
hur något är. Intervjuerna i denna studie kommer att vara strukturerade som enligt Trost (2010) 
innebär att frågorna är öppna och handlar om ett specifikt område och att det inte finns några 
bestämda svarsalternativ. Trost (2010) skriver även om att den som intervjuar bör fokusera på 
att ta reda på hur hellre än varför under intervjuer.  
  
Under de intervjuer som har genomförts i denna studie har författaren till denna uppsats följt 
en intervjuguide (se bilaga 2) som är baserad på den litteraturstudie som har gjorts. 
Litteraturstudien har fokuserat på vad intern kommunikation är och vad det innebär att införa 
ett IT-system enligt forskningen. Frågorna i intervjuguiden har sin utgångspunkt i den 
litteraturstudie som genomförts. Detta för att säkerställa validiteten i intervjuundersökningen. 
Vidare har reliabiliteten säkerställts genom att intervjuerna har spelats in och de sammandrag 
som senare har gjorts har respondenterna fått läsa igenom.  
  
Innan intervjuerna genomfördes gjorde författaren till denna uppsats två pilotintervjuer för att 
undersöka om frågorna i författarens intervjuguide var relevanta och kunde knytas till den 
litteraturstudie författaren gjort för denna uppsats. En pilotintervju eller en pilotstudie görs för 
att bland annat utveckla och testa de frågor som senare ska användas i den formella studien 
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(Yin 2014). En pilotstudie är bra att genomföra för att förbättra de planer som finns för att samla 
in data både gällande innehållet och hur det ska gå till (Yin 2014). Dessa intervjuer gjordes 
innan litteraturstudien var helt klar. Det innebar att de frågor som har kopplats till 
litteraturstudien har tagits fram senare i denna studie och har inte kunnat undersökas för deras 
relevans under pilotintervjuerna. De svar som kom fram under pilotintervjuerna svarade till stor 
del på den frågeställning som denna studie har som syfte att besvara. Det innebar att många av 
de svar på de frågor som ställdes under pilotintervjuerna senare kunde bli en del av resultatet 
tillsammans med intervjuerna som genomfördes i denna studie. Personerna som intervjuades 
arbetar med IT-system, projektledning och kommunikation på Huddinge kommun och syftet 
med pilotintervjuerna var att ta reda på om personerna som arbetar inom respektive område 
hade den kunskap som krävdes för att svara på frågorna i intervjuguiden. Frågorna berörde både 
den interna kommunikationen och införande av IT-system eftersom uppsatsens syfte handlar 
om relationen mellan dessa. Pilotintervjuerna visade att personer med kunskap inom respektive 
område var lämpliga att intervjua.  
  
För de följande intervjuerna valdes personer som har kunskap om IT-system, projektledning 
och kommunikation eller mer av kunskap om något av ämnena. Antalet respondenter bestämdes 
genom att författaren till denna uppsats tillsammans med författarens kontakt på Huddinge 
kommun bokade in det antal intervjuer som har genomförts i denna studie, vilket är två 
pilotintervjuer och fyra intervjuer.  
 
I tabell 1 nedan framgår det vad respondenterna kallas för i kapitel 3 Resultat och Analys. Det 
framgår även om respondenterna deltog i en pilotintervju eller en intervju. Datum för respektive 
pilotintervju och intervju framgår också av denna tabell.  
 
Tabell 1: Respondent, intervjutyp och datum för intevrjuerna 

Respondent A B C D E F 

Intervjutyp Pilotintervju Pilotintervju Intervju Intervju Intervju Intervju 

Datum 180319 180319 180427 180427 180427 180427 

 
Den sista frågan i intervjuguiden (se bilaga 2) har tillkommit i studiens slutskede och samtliga 
respondenter hann därför inte svara på denna fråga, svar finns från två av respondenterna. Det 
saknas även svar på en av frågorna från respondent  F.  

1.4.3 Dokumentstudie 
Författaren har även granskat Huddinge kommuns kommunikationspolicy. Enligt Erikson 
(2017) innehåller en kommunikationspolicy generella riktlinjer som ska gälla under en längre 
tid. Författaren skulle även ha fått tillgång till kommunens kommunikationsplan. 
Kommunikationsplanen är dock endast en mall och innehållet skiljer sig mellan projekten i 
kommunen, därför har endast kommunikationspolicyn granskats i dokumentstudien. 
 
Författaren till denna uppsats fick tillgång till kommunikationspolicyn efter intervjuerna och 
har därför inte kunnat utgå från kommunikationspolicyn vid skapandet av intervjuguiden.  
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1.4.3 Avgränsningar 

I denna studie har författaren gjort avgränsningar genom att endast studera en organisation. Det 
innebär att resultatet i denna uppsats är en sammanställning från intervjuer där samtliga 
respondenter arbetar i samma organisation.  

1.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet är en myndighet som utvecklar, finansierar och är rådgivande i svensk 
forskning. Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav som är viktiga att tänka på ur ett 
forskningsetiskt perspektiv. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i 
undersökningen ska bli informerade om det projekt som forskaren bedriver samt vilka villkor 
som gäller för deltagaren. Deltagarna ska även upplysas om att det är frivilligt att delta i 
undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska ge samtycke till att delta i 
undersökningen. Deltagarna ska även ha rätten att bestämma på vilka villkor de vill delta, de 
ska kunna avbryta deltagandet utan negativa påföljder. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
personer som deltar i studien bör underteckna ett avtal gällande etiskt känsliga uppgifter, vilket 
innebär att det inte ska gå att identifiera personer som är anonyma i studien. Nyttjandekravet 
innebär att uppgifter som samlas in för studiens syfte inte får användas i andra icke-
vetenskapliga syften.  
  
I de intervjuer som har genomförts i denna studie har deltagarna fått skriva under en 
Medgivandeblankett (se bilaga 1). Blanketten innehåller information om studien för denna 
kandidatuppsats samt att intervjuerna spelas in på ljudfil. Det framgår även att ljudfilerna endast 
hanteras av den ansvarige för denna studie samt av handledare och examinator.  De personer 
som deltar i intervjuerna upplystes även om att de kommer att vara anonyma, vilket innebär att 
namn på deltagarna inte kommer att framgå i kandidatuppsatsen. Personerna som deltagit i 
intervjuerna har skrivit under denna medgivandeblankett. 
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2 Litteraturstudie 
Vid en litteraturöversikt finner jag flera forskningsartiklar och böcker om intern 
kommunikation och även om införande av IT-system. Något som det inte har skrivits om lika 
mycket är dock intern kommunikation i relation till införande av IT-system.  
  
Litteraturstudien kommer följaktligen till största del handla om intern kommunikation och 
införande av IT-system ur olika perspektiv. Litteratur som berör ämnet både i stor och liten 
skala kommer att tas upp i detta kapitel för att klarlägga de delar som påverkas av intern 
kommunikation vid införande av IT-system. 
  

I litteraturstudien har jag i första hand valt forskningsartiklar med intressanta rubriker inom 
ämnet. Det som jag anser är intressanta rubriker i forskningsartiklar är de artiklar som innehåller 
nyckelorden för denna uppsats. Om flera av nyckelorden fanns med i rubriken ansåg jag att de 
är som mest intressanta. De nyckelord som jag använt vid sökningar efter forskningsartiklar 
gav många resultat, det gjorde att jag inte hade möjlighet att läsa igenom alla de artiklar som 
kom fram i sökresultatet. Dessa forskningsartiklar har jag sökt fram via OneSearch i 
universitetsbibliotekets databaser på Karlstads universitets hemsida.  
  
Vid val av litteratur vid OneSearch i litteraturstudien har jag sökt efter artiklar som är 
referensgranskade (peer reviewed), det innebär att granskning av artiklarna har gjorts av 
forskare som är kunniga inom det området som artiklarna skrivs om (Vetenskapsrådet 2011).  
  
Jag har sedan läst artiklar och böcker som författarna har hänvisat till i sina forskningsartiklar. 
För att utöka sökningen har jag även läst artiklar som använts som kursmaterial i tidigare kurser 
som jag har läst vid Karlstads universitet. Kurslitteratur och forskningsartiklar som använts i 
tidigare kurser har varit användbara för att skapa en samlad bild av intern kommunikation i 
förhållande till införande av IT-system. Jag har även tagit del av tidigare kandidatuppsatser 
inom det ämne som jag skriver om för att få inspiration om intressant litteratur inom ämnet och 
hur upplägget av ett kapitel med en litteraturstudie möjligtvis kan vara uppbyggt. 
   
I min litteraturstudie har jag bland annat inspirerats av Runeborgs (2018) kandidatuppsats 
Framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem. Runeborg skriver att i de intervjuer 
som gjorts för uppsatsen har kommunikationen varit en viktig faktor enligt samtliga 
respondenter vid införande av affärssystem.  
  
Det engelska ordet för affärssystem är ett vanligare förekommande ord i forskningsartiklar och 
böcker än vad IT-system är när det handlar om införande av system i en organisation. IT-system 
är ordet som jag använder mig av i litteraturstudien även om forskningsartiklarna och böckerna 
använder sig av ordet affärssystem i många fall.  
  
Litteraturstudien i denna uppsats grundar sig på Erikson (2017)’s teorier från boken Planerad 
kommunikation. Anledningen till att denna bok ligger till grund för studien är för att boken har 
hög relevans i Karlstads universitetsbibliotekskatalog med böcker. Erikson är en författaren 
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som kommer högt upp i sökningen för sökorden ”kommunikation” och ”intern kommunikation” 
vid en sökning i Karlstads universitetsbiblioteks bibliotekskatalog. Eriksons tidigare upplagor 
av samma bok som gavs ut 2007 och 2011 har blivit citerade 75 respektive 116 gånger enligt 
Google Scholar den 1 juni 2018.  

2.1 Intern kommunikation 

2.1.1 Effektiv intern kommunikation 
Erikson (2017) belyser hur viktigt det är att se varje medarbetare som en resurs i den interna 
kommunikationen. Om en organisation inte arbetar med intern kommunikation leder det till slut 
till att ingen i organisationen vet något om organisationen (Erikson 2017). Erikson (2017) tar 
upp flera anledningar till att effektiv intern kommunikation är viktigt i en organisation. Ge 
medarbetare överblick, skapa enighet om mål, ge bättre beslutsunderlag, enhetliga budskap, 
skapa motivation och vi-anda, underlätta samarbete, motverka ryktesspridning, skapa 
förändringskompetens och nå bättre resultat/öka lönsamhet är ett urval av de anledningar som 
Erikson (2017) tar upp. 
 
Ge medarbetare överblick 
Fakta om omvärlden är något som både medarbetare och ledningen kräver idag enligt Erikson 
(2017). Det är en förutsättning att få information och en förståelse om omvärlden för att kunna 
agera på rätt sätt i den egna organisationen (Erikson 2017).  
 
Yates (2006) har i sin studie om effektiv- och intern kommunikation kommit fram till att 
medarbetare som blir utbildade gällande organisationens kultur och värderingar har en positiv 
inverkan på deras engagemang i organisationen. 
 
Skapa enighet om mål 
Genom att ha en dialog om vad organisationen vill uppnå och varför gör det enklare att enas 
om hur organisationen ska ta sig dit (Erikson 2017).  
  
Ge bättre beslutsunderlag 
Att ha tillgång till rätt information som medarbetare ökar kunskaperna samt att möjligheten till 
att ta bättre beslut ökar (Erikson 2017). 
  
Andersson (2016) presenterar en tabell över faktorer som hindrar en bra kommunikation i ett 
projekt om IT-system som har studerats. Först på listan tar Andersson upp den begränsade IT-
kompetensen och de termer som används av personer som arbetar med IT. Andersson (2016) 
skriver att den begränsade kompetensen inom IT och de termer som används gjorde att chefen 
för IT fick används metaforer för att göra sig förstådd på möten med styrgruppen i början av 
projektet.  
 
Den interna kommunikationen påverkar en organisations effektivitet (Welch 2015). Det innebär 
att det är viktigt för ledningen inom kommunikation att ha relevant kunskap för att kunna bidra 
med rätt information till medarbetarna (Welch 2015).  
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Enhetliga budskap 
Det är viktigt att kommunikationen är tydlig i alla led, om det inte är fallet finns det risk för att 
rätt budskap inte når fram till mottagaren (Erikson 2017). Det som ska kommuniceras utanför 
organisationen börjar alltid internt. Oftast finns det en fungerande dialog mellan 
ledningsgrupperna och det är när personer utanför ledningen blir involverade som tolkningar 
av budskapet skiljer sig (Erikson 2017).  
 
Skapa motivation och vi-anda 
En medarbetare som ser helheten, känner till organisationen mål och har tillräcklig information 
får ökad motivation i arbetet (Erikson 2017). Arbetet blir roligare för de medarbetare som 
känner att deras roll betyder något och kommunikationen blir mer öppen när motivationen ökar 
(Erikson 2017).  
 
Målen för intern kommunikation innefattar engagemang för organisationen, förståelse för 
organisationens mål, att få en känsla av att tillhöra organisationen och få medvetenhet om att 
organisationen förändras (Welch 2015). 
 
Underlätta samarbete 
Det är viktigt att det finns ett sätt att kommunicera mellan avdelningar och dess medarbetare 
(Erikson 2017). Fler organisationer börjar arbeta i projekt, processer och nätverk. I takt med att 
det ökar, blir det allt mer viktigt med en effektiv kommunikation (Erikson 2017).  
  
Beheshti et al. (2014) skriver om framgångsfaktorer vid införande av IT-system. 
Kommunikation mellan avdelningar är med som en faktor i den tabell där författarna har 
sammanställt de kritiska framgångsfaktorerna vid införande av IT system. Kommunikation 
mellan avdelningar var en av de faktorer som fem av de sex tillfrågade företagen i studien 
uppgav som en av de mest kritiska framgångsfaktorerna.  
 
Intern kommunikation effektiviserar organisationer eftersom det bidrar till positiva relationer 
inom organisationerna mellan de anställda och cheferna (Welch 2012).  
 
Motverka ryktesspridning 
Om rykten börjar spridas i en organisation ökar oron bland medarbetarna och motivationen 
sjunker (Erikson 2017). Rykten beror oftast på att kommunikationen är otydlig och 
missvisande, rykten brukar oftast uppkomma i samband med stora förändringar i en 
organisation (Erikson 2017). 
  
Verghese (2017) skriver om betydelsen av att ha effektiv intern kommunikation i en 
organisation. Genom intern kommunikation har en organisation möjlighet att reducera de 
rykten och den osäkerhet som förmår att skapas i en organisation. 
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Skapa förändringskompetens 
Omvärlden förändras ständigt och det gör även organisationer (Erikson 2017). En organisation 
som har en bra intern kommunikation skapar en förståelse bland sina medarbetare för 
kommande förändringar. Det gör att organisationen är beredd att hantera oväntade förändringar 
snabbare och smartare än de konkurrerande organisationerna (Erikson 2017). 
Tvåvägskommunikation är en förutsättning för att kunna förklara varför en organisation 
behöver förändras (Erikson 2017).  
 
Vid införande av ett nytt IT-system sker en förändring i en organisation. Forslund (2013) 
behandlar frågor om det som måste göras för att kunna gå från ord till handling. Forslund (2013) 
skriver om chefer han mött som tror att det bara är att införa ett nytt system, utbilda personalen 
och sedan bara sätta igång och använda systemet. Dock ser inte verkligheten ut på det sättet. 
Det finns svårigheter med att införa ett nytt system, något som anses vara ännu svårare enligt 
Forslund (2013) är interaktion mellan människor. En grupp med människor som arbetar 
tillsammans skapar en osäkerhet gällande vilka roller gruppens medlemmar har, vem som har 
kontroll, känslan av tillhörighet och samhörighet varje gång en ny person tillkommer i gruppen. 
Det är något som visar att interaktionen mellan människor är svårare än att införa ett nytt system 
enligt Forslund (2013).  
  
Andersson (2016) skriver om att vara öppen eller stängd för förändringar och att det påverkar 
kommunikations- och kunskapsutvecklingen vid utveckling av organisationer och system. 
Framgångsrik intern kommunikation skapar medvetenhet om de möjligheter och hot som finns 
i organisationen (Welch 2012). Det bidrar till en förståelse för de förändringar som måste 
prioriteras i organisationen (Welch 2012). 
  
Von Platen (2006) skriver om hur förändringar i organisationer har ansetts vara avgränsade och 
synliga traditionellt sett. Organisationers ledningsgrupper har kunnat ändra arbetssätt och göra 
förändringar i personalstyrkan utan att medarbetarna har fått någon förklaring eller förståelse 
till de ändringar som har gjorts. Den interna kommunikationen har prioriterats bort under 
förändringsfasen i organisationer vilket har gjort att information till medarbetare inte gått fram 
tydligt nog. Intern kommunikation är en central del vid förändring (Von Platen 2006). 
 
Nå bättre resultat/öka lönsamhet 
Intern kommunikation ska i slutändan bidra till att förbättra organisationens resultat och 
lönsamhet (Erikson 2017). Yrkesverksamma och forskare har börjar se intern kommunikation 
som något strategiskt för att nå framgång inom en organisation (Sebastião et al. 2017).  
  
Verghese (2017) skriver om de framgångar som en organisation har möjlighet att nå genom 
intern kommunikation. Effektiv kommunikation med medarbetarna har möjlighet att leda till 
ökat engagemang för organisationen, ökat affärsresultat, ryktet för företaget påverkas och en 
känsla av tillhörighet skapas. 
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2.1.2 Kommunikationsprocessen vid införande av IT-system 
 
Figur 1 illustrerar kommunikationsprocessen som en organisation går igenom vid införande av 
ett IT-system. Kommunikationsprocessen består av fem olika steg som startar med Analys. När 
steget analys startar innebär det att upphandlingen av ett IT-system är klart och 
kommunikationsprocessen startar i samband med införandet av ett IT-system. Processen 
fortsätter sedan i den följd som pilarna går. När processen kommer till det sista steget 
Utvärdering innebär det att införandet av ett IT-system är klart. Processen börjar sedan om när 
ett nytt IT-system ska införas. 

 
Figur 1: Den interna kommunikationsprocessen vid införande av IT-system 

Baserad på Erikson (2017, s. 156). 
 
2.1.2.1 Införande av IT-system 

 
Införande av IT-system är oftast stora och komplexa projekt som innefattar många människor 
och andra resurser som arbetar med införande under en begränsad tid (Akkermans & van 
Helden 2002). Akkermans och van Helden (2002) beskriver flera framgångsfaktorer vid 
införande av ett IT-system. En av dessa framgångsfaktorer handlar om hur viktigt det är med 
kommunikation mellan avdelningar i en organisation.  
  
Matende och Ogao (2013) skriver om att införande av IT-system påverkar användarna på flera 
nivåer. Införande av IT-system är och fortsätter vara ett stort intresseområde för forskare. En 
kritisk framgångsfaktor vid införande av IT-system är att användarna av systemet deltar och 
visar engagemang vid införandet. Att delta som användare innebär deltagande i både 
systemutvecklings- och införandeprocessen (Matende & Ogao 2013). 
  
Alsharari (2017) gjorde en studie som innefattade införande av IT-system. Alsharari skriver i 
slutsatsen att många införanden av IT-system misslyckas. En bidragande faktor som han belyste 
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som en framgångsfaktor vid införande av IT-system var korrekt planering av projektet, 
planeringen kunde bidra till att projektet blev lyckat (Alsharari 2017).  
  
Motiwalla och Thompson (2014) skriver om två olika koncept gällande införande av IT-system. 
Det första konceptet är att införa en standardlösning av ett IT-system, vilket innebär att en 
organisation väljer att införa ett IT-system precis som det är. Det betyder att organisationen 
ändrar sitt sätt att arbeta och anpassar sig till det nya systemet istället för att anpassa systemet 
efter organisationens sätt att arbeta. Det är dyrt att skräddarsy ett system efter en organisations 
arbetssätt, det finns därför flera fördelar med att välja ett införa ett standardsystem skriver 
Motiwalla och Thompson (2014). En organisation som inte är unik bör överväga detta införande 
och organisationer som inte har erfarenhet av att bygga och ändra ett system bör också överväga 
detta införande. Kostnaden av att skräddarsy ett system är en faktor som gör att en del 
organisationer väljer att införa system med en standardlösning. Det andra konceptet kallar 
Motiwalla och Thompson (2014) för en skräddarsydd lösning det innebär att en organisation 
väljer att skräddarsy det system som ska införas. Ett system som skräddarsys anpassas efter 
organisationens arbetssätt. Organisationer som har skickliga utvecklare inom IT har möjlighet 
att anpassa systemet på ett sätt som passar organisationens processer. IT-system är uppbyggda 
för att passa många organisationer och en standardversion av ett IT-system passar därför inte 
för organisationer som arbetar med specialprocesser. 
  
Grover et al. (1995) skriver om förändringsmetoder som är framgångsrika vid införande av IT-
system. De faktorer som indikerar på att förändringen ska bli lyckad är att det finns ett löfte om 
att förändring ska ske i organisationen och att ett projekt ska inledas för att skapa förändring 
samt att projektet är väldefinierat. En av de underliggande principerna i förändringsmetoden är 
att om förändringen ska leda till ett lyckat resultat krävs det att det kommuniceras ut i 
organisationen att en förändring kommer att ske.  
 
2.1.2.2 Kommunikationsprocessen 

 
Analys 
Enligt Erikson (2017) bör en analys av kommunikationsarbetet göras till att börja med. I detta 
steg bör en fundering på om om nutid, dåtid eller framtid är mest intressant att analysera. Fakta, 
värderingar, kunskap och omvärld är faktorer som bör analyseras i detta steg (Erikson 2017). 
 
Strategi 
Strategi innebär att tydliga vägval ska göras enligt Erikson (2017). Kommunikationsstrategin 
ingår i en organisations övergripande strategi. Viktiga strategival som Erikson (2017) tar upp 
är om kommunikationsansvaret ska vara centraliserat eller decentraliserat och om information 
ska ges under pågående utveckling av kommunikationsval eller om information ska ges först 
när beslut om vägval är tagna (Erikson 2017).  
 
För att skapa en trovärdighet och kunna göra strategiska drag som gynna organisationen 
behöver de som arbetar med intern kommunikation utveckla specialkunskaper och färdigheter 
för att kunna bidra till framgång i organisationen (Welch 2015). 
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Om kommunikationen är dålig i en organisation finns det en risk att den interna 
kommunikationen utgör ett hot mot organisationen (Welch 2012). De fördelar som finnas med 
intern kommunikation är beroende av att medarbetare får rätt information i ett format som är 
användarvänligt för medarbetarna. Dålig kommunikation riskerar att skada de interna 
relationerna i en organisation (Welch 2012).  
 
Planering 
Planering innebär att planering av genomförandet ska göras (Erikson 2017). I planeringssteget 
ska  kommunikationsfunktionen delta enligt Erikson (2017) och genom deltagandet har 
kommunikationsfunktionen möjlighet att hjälpa ledningen att se vilka tänkbara konsekvenser 
kommunikationen kan leda till (Erikson 2017). Genom att välja bort och lägga till olika sätt att 
kommunicera prioriteras den interna kommunikationen i organisationen (Erikson 2017).   
 
Kommunikation spelar en viktig roll för en hållbar plan eller strategi (Genç 2017). Människor 
måste få uttrycka sig internt i organisationen för att det ska vara möjligt att utveckla kunna 
utveckla en hållbar plan (Genç 2017). 
 
Första prioritet för en kommunikationsplan är att nå de avsedda mottagarna (Welch 2012). Att 
ta strategiska beslut som kommunikatör ökar möjligheterna att nå de intressenter som 
kommunikatören avser att nå (Welch 2012).   
 
Genomförande 
Erikson (2017) skriver om tre olika kanaler som används inom intern kommunikation. Det finns 
både för- och nackdelar med samtliga kanaler, det gör att ingen kanal blir det självklara valet 
för en organisation att använda sig av vid intern kommunikation. Skriftliga kanaler avser 
information som är tryckt på papper som tidningar, protokoll och broschyrer. Det är en bra 
kanal att använda sig av för att förmedla fakta, det är dock inte lika effektivt om den som 
förmedlar informationen förväntar sig ett snabbt svar. Digitala kanaler är kanaler som många 
använder sig av dagligen i sitt arbete. Det som räknas till digitala kanaler är e-post, intranät, 
videokonferens, telefonkonferens, radio, film bland annat. Intranät är en  praktisk kanal för 
intern kommunikation enligt författaren eftersom det gör information tillgänglig för 
medarbetarna. Lösningen är dock inte att endast använda sig av intranät eftersom olika 
kommunikationskanaler passar för olika typer av information. Muntliga kanaler är starkt 
kopplat till möten. Enligt författaren är det förvånansvärt få som arbetar med att utveckla 
dialogen för mötesverksamhet. Muntliga kanaler innefattar även konferenser, utbildningar och 
seminarier. Att kombinera olika kanaler är en förutsättning för att uppnå en effektiv 
kommunikation i en organisation enligt Erikson (2017).  
  
En kommunikationskanal består av olika medel för att skapa ett meddelande. Språk, tecken, 
kroppsspråk, koder och tekniska enheter är exempel på olika kommunikationskanaler enligt 
Sanina et al. (2017, s. 253). Det finns möjlighet att använda kommunikationskanaler separat, 
det är även möjligt att kombinera kommunikationskanaler. Idag används sällan endast en 
kommunikationskanal vid kommunikation (Sanina et al. 2017, s. 253) 
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Utvärdering 
I detta steg utvärderas resultatet av den kommunikation som genomförts i en organisation 
(Erikson 2017). Att följa upp den genomförda planen är lika viktigt som att analysera nuläget 
eftersom utvärdering av den genomförda planen ligger till grund en kommande nulägesanalys 
(Erikson 2017).  

2.2 Kommunal verksamhet 
Goldkuhl och Öhrwall Rönnbäck (2009) skriver att en kommun finns till för sina medborgare, 
organisationer och företagare. Författarna skriver även om betydelsen av att olika IT-system 
ska fungera väl tillsammans i en kommun. En kommuns motsvarighet till affärssystem kallas 
för verksamhetssystem. Ett verksamhetssystem är precis som ett affärssystem uppbyggt av 
olika moduler och är anpassat efter den verksamhet som bedrivs (Goldkuhl & Öhrwall 
Rönnbäck 2009).  

Forslund (2013) skriver om att något som utmärker en kommun är att de ska uppnå flera olika 
mål där en del av målen motsätter sig varandra. Många offentliga organisationer är stora vilket 
gör att de riskerar att bli trögrörliga, mer tid får då läggas på samordning om hur arbetet ska 
utföras i organisationen. Ett kännetecken för en kommun är att de är politiskt styrda (Forslund 
2013).  

Konkurrensverket (2017) skriver om hur den offentliga sektorn skiljer sig mot den privata 
sektorn. Kommuner tillhör den offentliga sektorn och de finansierar sina inköp med pengar från 
medborgarna i form av skattepengar. Det innebär att en kommun inte har möjlighet att välja 
leverantör efter rekommendationer utan alla som uppfyller de grundläggande kraven ska få 
möjligheten att bli leverantör till kommunen (Konkurrensverket 2017).  

Lag (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, är en lag som gäller för myndigheter 
inom den offentliga sektorn. Enligt kapitel 1 (2§) är upphandling en process som 
genomförs vid anskaffande av varor och tjänster, där ett kontrakt skrivs med den leverantör 
som lägger det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktiga för myndigheten. Enligt kapitel 
16 (1§) värderas anbudet utifrån förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnader eller pris. 
Hur myndigheten värderar anbuden ska framgå i något dokument som är kopplat till 
upphandlingen.  

2.3 Kommunikationspolicy 
En kommunikationspolicy är enligt Erikson (2017) samlade riktlinjer för hur arbetet 
med kommunikation ska bedrivas en en organisation, den ska även innehålla principer för 
fördelning av ansvar. En kommunikationspolicy ska gälla under en längre tid och vilka 
ledord som ska gälla för organisationen. Kommunikationspolicyn kan ses som ett 
uppslagsverk för hur kommunikationen ska bedrivas för samtliga medarbetare i en 
organisation. En väl formulerad policy ska tydligt visa vem som har ansvaret i en viss 
situation (Erikson 2017).  
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3 Resultat och Analys 

I följande kapitel redovisas resultatet för denna studie som består av intervjusvar och en 
dokumentstudie. Analys av svaren och dokumentstudien redovisas i slutet på respektive avsnitt. 
Analys av intervjuerna har analyserats under frågornas respektive indelning.  

Respondenterna i pilotintervjuerna benämnas som respondent A och respondent B. 
Respondenterna i intervjuerna  benämns som respondent C, respondent D, respondent E och 
respondent F.  

Studiens syfte och undersökningsfråga 
Som det framgår i avsnitt 1.2 Syfte och undersökningsfråga är syftet med  denna uppsats i 
Informatik att genom en fallstudie identifiera hur den interna kommunikationen ser ut vid 
införande av nya IT-system i Huddinge kommun.  

 Hur ser Huddinge kommuns interna kommunikation ut vid införande av nya IT-
system?

3.1 Pilotintervjuer med Huddinge kommun 
För att säkerställa att kategoriseringen av frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) var relevanta 
för att besvara uppsatsens frågeställning gjordes två pilotintervjuer. Respondent A och B är 
pilotintervjuer och har därmed inte besvarat samtliga frågor i intervjuguiden. De har däremot 
kunnat tillföra värdefull information för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställning. 
Respondenterna arbetar inom olika arbetsområden i Huddinge kommun och de har haft sina 
respektive roller under olika lång tid. Hur länge de har haft sina respektive roller påverkade inte 
svaren och det redovisas därför inte i denna studie. I tabell 2 nedan visas information om 
pilotintervjuerna. 

Tabell 2: Information om pilotintervjuerna 

Kategori Beskrivning 
Antal pilotintervjuer 2 
Arbetsområden IT, kommunikation & projektledning 
Intervjuplats Huddinge 

3.1.1 Svar från pilotintervjuer 
Respondent A berättade i början på intervjun att det har skett en omorganisation där 
Kommunikation och IT har slagits ihop och att de idag har samma chef. Respondent A upplever 
att det idag finns ett mer samlat sätt att se på kommunikations- och IT-frågor. Anledningen till 
att omorganisationen har gjorts är för att IT-frågor är viktiga och har en kommunikativ aspekt 
enligt respondent A. Respondent B anser att det inte har skett några större förändringar gällande 
den interna kommunikationen i Huddinge kommun sedan respondenten började i sin nuvarande 
roll i kommunen.  
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Intranätet är en kanal som används för att kommunicera, den räcker dock inte enligt respondent 
A. De har även stormöten för den förvaltning som respondent A arbetar på. Respondent A
berättade även att de försöker arbeta över förvaltningsgränserna med de avdelningar som
arbetar med motsvarande arbete som respondent A arbetar med. Respondent B berättade att
mail är den vanligaste kanalen vid intern kommunikation. Antura som är ett
projektstyrningssystem används bland annat för att kommunicera inom projekt. Om något berör
hela kommunen används Insidan (intranät) för intern kommunikation berättade respondent B.
Alla som arbetar i Huddinge kommun använder inte Insidan utan det är endast mellan 30-50%
som tittar på den information som läggs ut där enligt en undersökning som gjorts i Huddinge
kommun berättade respondent B. Skype används för mindre frågor och används nästan bara av
medarbetare som har haft kontakt tidigare, det används sällan vid förstagångskontakt enligt
respondent B.

Det är viktigt att de som arbetar med projekt är ute och pratar om projekten på möten enligt 
respondent A. Respondent A berättade även att cheferna är en viktig kanal för att kommunicera 
internt. Vilket verktyg som används för att kommunicera beror på vilka verktyg som 
organisationen kan och vilken mognad det finns ute i organisationen.  

Information riskerar att förvrängas när den har passerat många personer på vägen enligt 
respondent B. På Insidan ser medarbetare endast den information som läggs upp för den 
förvaltning som de är anställda på. Det finns ingen gemensam bild för alla förvaltningar 
berättade respondent B. Det finns möjlighet att se vad andra förvaltningar lägger upp genom att 
byta till deras sida på Insidan, det finns dock inget naturligt sätt att se alla förvaltningarnas 
information enligt respondent B. Det finns en händelseruta på Insidan där det uppdateras 
information för hela kommunen men där läggs det mest upp tillfälliga meddelanden enligt 
respondent B.  

Respondent A berättade att det beror på mognaden i organisationen när det gäller vilka kanaler 
som används vid intern kommunikation under ett införande av ett IT-system. Respondent A har 
inte erfarenhet av kommunikation vid större införanden av IT-system utan har tidigare vart med 
vid mindre systeminföranden. Respondenten känner ändå till en del kanaler som används för 
att kommunicera intern under införanden av IT-system. Kanaler som Insidan, Inbiten 
(informationsmail), möten och grupper på Insidan för exempelvis chefer används för att 
kommunicera under ett införande av ett IT-system berättade respondent A. Respondent B 
berättade att varje förvaltning har en egen IT-sektion som respondenten vänder sig till som i sin 
tur får föra informationen vidare till sina verksamheter. 

Respondent A berättade att informationen skiljer sig lite mellan de olika 
kommunikationskanalerna eftersom information förmedlas i omgångar under införandet av ett 
IT-system.  

Respondent B berättade att språket försöker anpassas när information ska förmedlas till olika 
avdelningar men att det är svårt. Respondent A anpassar också informationen på det som 
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kommuniceras beroende på vilken information som ska förmedlas. Informationen måste vara 
intressant för att medarbetarna ska kunna ta till sig av information om hur ett nytt IT-system 
fungerar berättade respondent A. Respondent A berättade även att många inte tycker att 
tekniska termer är intressanta eller förståeliga.  
 
Respondent A tycker att den mest effektiva kanalen är när ledningen kommunicerar och 
informerar. Insidan är en hygienfaktor där information måste kommuniceras men det är de 
muntliga kanalerna som är mest effektiva enligt respondent A. Respondent B tycker att de mest 
effektiva kommunikationskanalerna är främst fysiska möten men även Skype-möte och mail. 
Respondent B anser att Insidan tyvärr är den sämsta kommunikationskanalen.  
 
DigiPUFF är ett projekt som kommunen arbetar med under våren 2018 och innefattar ett 
införande av ett system för planering och uppföljning. På lång sikt ska detta system börja 
användas av fler i organisationen, just nu används det av chefer som är med i ledningen på varje 
förvaltning enligt respondent A. Respondent A har uppfattat det som att förvaltningarna har 
koll på detta system och därför är inte startsträckan speciellt lång när det gäller kommunikation 
och information om systemet.  
 
Respondent A berättade att det finns kommunikationsplaner för varje projekt i kommunen. I en 
kommunikationsplan ingår bakgrund, nuläge, projektmål, kommunikationsmål, syfte med 
projektet, målgrupper, risker och vilka kanaler som ska användas samt lägger upp en strategi. 
En ny kommunikationsplan görs för varje projekt och även för delar av projekt ibland. I 
projektstyrningssystemet Antura läggs kommunikationsplanerna upp och delas med 
projektdeltagarna för respektive projekt enligt respondent A. Respondent B berättade också att 
de gör kommunikationsplaner för varje projekt och att det är en ny rutin varje gång en 
kommunikationsplan ska upprättas. 
 
Respondent B tycker att det är trögt att få information och att det är svårt att få ut anpassad 
information eftersom respondenten inte vet hur de andra förvaltningarnas verksamheter helst 
kommunicerar. 
 
Respondent B berättade att det beror på när de börjar kommunicera om att ett nytt system ska 
införas i kommunen. Om behovet av ett nytt IT-system kommer från någon avdelning ute i 
verksamheten läggs oftast kommunikationsansvaret på den verksamheten och då börjar de 
kommunicera ganska tidigt i införandeprocessen. Om det är ett IT-system där införandet styrs 
från IT kommunicerar de med användarna av det nya systemet ungefär två månader innan det 
ska börja användas i verksamheterna, men ibland kanske inte den tiden räcker enligt respondent 
B. 
 
Respondent A tycker att den interna kommunikationen prioriteras mer nu efter 
omorganiseringen när IT och kommunikation har slagits ihop till en avdelning på den 
förvaltning som respondent A arbetar på. Respondent B anser inte att den interna 
kommunikationen prioriteras och enligt respondent B bör det komma riktlinjer från 
kommunikationsavdelningen gällande vilka kanaler, ord och språk som ska användas vid intern 
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kommunikation. Respondent B berättade även att den interna kommunikationen prioriteras i 
början av varje projekt eftersom kommunikationsplaner måste godkännas men att det sedan inte 
pratas om den interna kommunikationen speciellt mycket under projektets gång.  
  
Respondent B anser att de är duktiga på att säkerställa att rätt information har förmedlats till de 
medarbetare/den avdelning som de kommunicerar med, vad som sedan förmedlas vidare 
säkerställs inte. Ansvaret för att rätt information förmedlas vidare ligger på den avdelning som 
respondent B’s  avdelning har kommunicerat med. Det är svårast att säkerställa att timanställda 
och sommarpersonal får rätt information enligt respondent B. Respondent A är osäker på om 
det säkerställs att rätt information förmedlas.  
 

3.1.1.1 Analys av intervjusvar 

Respondent A berättade att det har skett en omorganisation på en av förvaltningarna i Huddinge 
kommun där IT och Kommunikation har slagits ihop. Enligt Welch (2015) är det viktigt att 
ledningen inom kommunikation har relevant kunskap för att kunna bidra med rätt information 
till medarbetarna. Begränsad kunskap inom IT och de termer som används gör att det blir svårt 
för personer som arbetar med IT att göra sig förstådda (Andersson 2016). Respondent A 
upplever att det idag finns ett mer samlat sätt att se på IT- och kommunikationsfrågor. 
Respondent B anser dock att det inte har skett några förändringar gällande den interna 
kommunikationen sedan respondenten började i sin nuvarande roll i kommunen.  
 
Respondent A och B räknade upp flera kommunikationskanaler som används för att 
kommunicera internt. Insidan, mail och möten var några av de kanaler som respondenterna 
använde sig av för att kommunicera. Erikson (2017) tar upp tre olika kanaler, skriftliga kanaler, 
digitala kanaler och muntliga kanaler. De kanaler som respondenterna använder sig av för att 
kommunicera internt ingår under de digitala och muntliga kanalerna. De skriftliga kanalerna 
avser information som är tryckt på papper som tidningar, protokoll och broschyrer (Eriksson 
2016) och de är kanaler som respondent A och B inte nämner att de använder för att 
kommunicera internt.  
 
Information riskerar att förvrängas när informationen passerar många personer enligt 
respondent B. Erikson (2017) poängterar hur viktigt det är att kommunikationen är viktig i alla 
led, risken blir annars att rätt budskap inte når fram till mottagaren. Dialogen fungerar oftast 
mellan ledningsgrupper och det är när personer utanför ledningen bli involverade som 
tolkningar av budskapet skiljer sig enligt Erikson (2017). I Huddinge kommun har varje 
förvaltning en egen IT-sektion och respondent B vänder sig oftast till respektive förvaltnings 
IT-sektion med information. Det är sedan upp till respektive IT-sektion att föra informationen 
vidare till sina enheter enligt respondent B.  
 

3.2 Förändringar av intervjuguide 
Pilotintervjuerna var givande och relevanta i det avseendet att respondenterna till stor del kunde 
besvara frågeställningen för denna uppsats. Inför de intervjuer som senare genomfördes i 
studien gjordes några förändringar av intervjuguiden. De förändringar som gjordes mellan 
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pilotintervjuerna och intervjuerna var att lägga till ytterligare några frågor inom ämnet med 
tillhörande följdfrågor. 

3.3 Intervjuer med Huddinge kommun 
De respondenter som har blivit intervjuade arbetar i Huddinge kommun och de representerar 
olika förvaltningar i kommunen. Samtliga respondenter hade olika roller och erfarenheter, de 
hade även arbetat i sina respektive roller på Huddinge kommun i allt från ett par månader till 
flera år. Hur länge respondenterna arbetat i sina respektive roller visade däremot inget tydligt 
samband på hur de såg på den interna kommunikationen idag i jämförelse med när de började. 
Författaren har därför valt att inte redovisa hur länge respektive respondent arbetat i sin 
nuvarande roll på Huddinge kommun. I tabell 3 nedan visas information om intervjuerna. 
 
Tabell 3: Information om intervjuerna 

Kategori Beskrivning 
Antal intervjuer 4 
Arbetsområden IT, kommunikation & projektledning 
Intervjuplats Huddinge 

 

3.3.1  Analys i kommunikationsprocessen 

 
Är det stor skillnad på den interna kommunikationen idag i jämförelse med när du började 
i din nuvarande roll? Om ja, på vilket sätt? 
Respondent C tycker att den interna kommunikationen skiljer sig från när respondenten började 
i sin nuvarande roll. De har börjat använda Skype i sin verksamhet och det är en stor fördel för 
respondent C eftersom respondenten har möjlighet att ha enklare möten genom verktyget. 
Respondent C arbetar i ett projekt just nu där fler olika organisationer deltar och i det projektet 
är Skype ett bra alternativ för möten.  
 
Respondent D tycker inte att den interna kommunikationen i kommunen skiljer sig idag i 
jämförelse med när respondenten började i sin nuvarande roll i kommunen.  
 
Respondent E tycker inte heller att den interna kommunikationen har förändrats särskilt mycket 
från det att respondenten började i sin nuvarande roll på kommunen.  
 
Under den tid som respondent F arbetat i kommunen har respondenten varit med om att 
projektledare bytts ut i projekt som respondenten deltar i. Det är inte lätt att ta över efter någon 
annan, därför har kommunikationen förändrats litegrann på grund av det berättade respondent 
F. 
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Hur tidigt i införandeprocessen börjar ni kommunicera med de avdelningar som ska börja 
använda ett nytt IT-system?  
Det finns alltid nyckelpersoner i stab och ledning som får reda på att ett nytt IT-system ska 
införas först enligt respondent C. Slutanvändarna får reda på det ungefär 2-3 månader innan 
systemet ska börja användas ute i verksamheterna.  
 
När ett nytt IT-system ska införas brukar de inte informera för tidigt eftersom projekt kan ta 
lång tid innan det är helt klart berättade respondent D. En blänkare om att ett nytt IT-system 
ska införas görs när en upphandling är klar. Mer intensiv och detaljerad information kommer 
senare. Det är bra att signalera att ett nytt IT-system ska införas tidigt istället för att personer 
ska höra rykten i korridoren eller att några vet om det och inte andra. När respondent D var med 
och införde ett nytt IT-system i kommunen nyligen informerades det mer intensivt ca 3-4 
månader innan systemet skulle börja användas.  
 
Respondent E berättade att det är olika från fall till fall och att det som avgör när det ska börja 
kommuniceras ut att ett nytt IT-system ska införas är projektledaren för respektive 
projekt/införande.  
 
Respondent F berättade att när ett nytt IT-system införs i kommunen beror det på KSF 
(Kommunstyrelsens förvaltning) när berörda avdelningar ska få information om att ett nytt IT-
system ska införas.  
 
Hur säkerställer ni att alla berörda har tagit del av den information som kommuniceras ut 
vid införande av IT-system? 
Respondent C berättade att de hade kunnat säkerställa om tiden räckte till. Respondenten 
meddelar ledningsgrupper och nyckelpersoner vid införanden av IT-system och har svårt att 
maila ut till varje slutanvändare. Respondent C kan däremot säkerställa att nyckelpersoner har 
fått rätt information genom att de kommer förberedda till möten som handlar om införandet av 
ett nytt IT-system. Respondent C berättar att det är stabens ansvar att förbereda alla berörda 
verksamheters chefer med den information som krävs för det nya systemet. Gäller det 
förvaltningens egna verksamhetssystem är verksamheten med som beställare till att 
konfigurera, ta fram mallar och planera utbildningar, det är därför naturligt att de känner till 
systemet redan på planeringsstadiet berättade respondent C.  
 
Respondent D berättar att de inte kan säkerställa att berörda personer läser de artiklar som läggs 
upp på Insidan. Systemen som används i kommunen är kritiska på olika sätt.  En del system 
används av alla på Huddinge kommun, exempelvis lönesystem där semester och eventuella 
sjukdagar rapporteras. Det är ett system som alla måste använda och då skulle det vara bra att 
kunna säkerställa att alla har tagit del av den information som krävs för att använda systemet 
enligt respondent D. 
 
Respondent E tycker inte heller att det går att säkerställa att berörda personer tar del av det som 
kommuniceras ut vid införande av IT-system. Det finns däremot ett behov av att kunna 
säkerställa att berörda personer har tagit del av informationen, speciellt när det gäller system 
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som påverkar medborgarna i kommunen berättade respondent E. En riskanalys om vad som kan 
inträffa måste göras i början av varje införande av ett IT-system och det måste sedan finnas med 
i kommunikationsplanen enligt respondent E. 
 
Respondent F berättade att det finns möjlighet för personer i kommunen att bekräfta att de tagit 
del av information, det kan dock glömmas bort när det är mycket att göra. Respondent F 
försöker säkerställa att respondenten tagit del av information och det skickas ibland påminnelser 
att personer ska bekräfta att de tagit del av information. 
 
Brukar kommunen välja att införa standardsystem eller brukar ni välja att skräddarsy de 
system som införs i kommunen? Hur kommer det sig att ni väljer det ena eller andra sättet? 
Respondent C berättade att de köper in standardsystem men anpassar det till deras verksamhet.  
 
Respondent D berättade att kommunen oftast väljer att införa standardsystem, sedan krävs det 
konfigurering av systemet. Respondent D vet inte varför Huddinge kommun väljer att 
upphandla standardsystem men enligt tidigare erfarenheter väljs oftast detta alternativ eftersom 
det är väldigt dyrt och tidskrävande att utveckla egna system. Idag finns det många 
standardsystem som är bra från grunden enligt respondent D.  
 
Respondent E berättade att för det mesta inför kommunen standardsystem eftersom de oftast är 
lite säkrare och billigare i drift än ett skräddarsytt system. Respondent E berättade även att de 
sällan inför ett system som inte är infört av flera andra innan vilket gör att alla ”barnsjukdomar” 
redan är borta när Huddinge kommun väljer att införa systemet. På det sättet kan de ta lärdomar 
av andra som redan infört samma system berättade respondent E.  
 
Om kommunen väljer att införa ett skräddarsytt eller ett standardsystem beror på enligt 
respondent F. Det beror på om respondent F:s egna verksamhet ska införa ett system eller om 
systemet avser hela kommunen.  
 
3.3.1.1 Analys av intervjusvar 

Respondent C och F tycker att den interna kommunikationen har förändrats sedan de började i 
sina nuvarande roller i kommunen. Respondent D och E tycker däremot inte att den interna 
kommunikationen har förändrats sedan de började i sina nuvarande roller i kommunen. Erikson 
(2017) inleder kommunikationsprocessen med att välja om en analys av tidigare 
kommunikation, nuvarande eller framtida kommunikation ska göras.  
 
Det finns alltid nyckelpersoner i stab och ledning som får reda på att ett nytt IT-system ska 
införas först enligt respondent C. Införande av IT-system påverkar användare på flera olika 
nivåer enligt Matende och Ogao (2013). Grover et al. (1995) belyser att en underliggande 
princip är att om en förändring som ett införande av ett IT-system innebär ska bli lyckat krävs 
det att det kommuniceras ut i organisationen att en förändring kommer att ske. När ett nytt IT-
system ska införas brukar de inte informera för tidigt eftersom införandet av ett IT-system inte  
alltid har en bestämd tidsram enligt respondent D. Respondent C berättade att de informerar 
slutanvändarna av ett nytt IT-system ca 2-3 månader innan systemet ska börja användas medan 
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respondent D berättade att de informerar ca 3-4 månader innan systemet ska börja användas. 
Det skiljer från fall till fall gällande när de börjar informera enligt respondent E. Respondent D 
tycker att det är bra att signalera om att ett nytt system ska införas tidigt istället för att 
medarbetare ska höra rykten i korridorerna om att en förändring ska ske. Om rykten börjar 
sprida sig i en organisation ökar oron bland medarbetarna och motivationen sjunker (Erikson 
2017). Rykten beror oftast på att kommunikationen är otydlig och missvisande, rykten brukar 
oftast uppkomma i samband med stora förändringar i en organisation (Erikson 2017). Verghese 
(2017) tar också upp tar också upp betydelse av att ha en effektiv intern kommunikation i en 
organisation. Genom intern kommunikation har en organisation möjlighet att reducera de 
rykten och den osäkerhet som förmår att skapas i en organisation (Verghese 2017). 
 
Att ha tillgång till rätt information som medarbetare ökar kunskaperna samt att möjligheten till 
att ta bättre beslut ökar (Erikson 2017). Respondent C, D och E tycker att det är svårt att 
säkerställa att berörda medarbetare har tagit del av den information som kommuniceras i 
organisationen vid införande av ett IT-system. Respondent F anser att det finns möjlighet för 
medarbetare att bekräfta att de tagit del av information, det är dock inte något som alla gör.  
 
Respondent C, D och E berättade att de inför standardsystem i kommunen, respondent F 
berättade att det beror på om systemet ska införas för hela kommunen eller endast för den egna 
verksamheten. Att införa ett standardsystem innebär att en organisation anpassar sig efter 
systemet (Motiwalla & Thompson 2014). Det är dyrt att skräddarsy ett system efter en 
organisations arbetssätt enligt Motiwall och Thompson (2014) och det ansåg respondent D och 
E var en anledning till att kommunen inte väljer att införa skräddarsydda system.  

3.3.2  Strategi i kommunikationsprocessen 

 
Hur går ni tillväga för att kommunicera internt? 
Respondent C berättade att de som arbetar ute på fältet inte använder chattverktyg utan de har 
fysiska möten (ex. i hemtjänsten). Mognaden skiljer sig väldigt mycket i den förvaltning som 
respondent C arbetar i, på den enhet som respondenten själv arbetar på finns det däremot en 
hög mognad gällande användningen av Skype som är ett verktyg som respondenten föredrar. 
De använder även projektverktyg där de som deltar i ett projekt har möjlighet att dela dokument 
med de andra i projektet. Respondent C berättade att de länge har använt F: (gemensam 
filkatalog för kommunen) där de har haft möjlighet att titta och ändra i samma dokument, vilket 
respondent C tycker är bra. Respondent C berättade att de använder mail, projektverktyg/F:, 
OneNote, fysiska möten, sms, film, FaceTime, KIK, Abou och Skype på respondentens 
förvaltning. Vilket kommunikationssätt de använder beror på vilken verksamhet en person 
arbetar i. Utmaningen med kommunikation är att mycket som ska kommuniceras handlar om 
sekretessuppgifter och då är det inte möjligt att använda de vanliga kanalerna som används i 
kommunen utan då används en specifik mail för det, berättade respondent C.  
 
Respondent D berättade att de mest använder sig av Insidan. De presenterar även muntligt och 
det är mycket möten i ledningsgrupper och andra konstellationer. 
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Respondent E berättade att det alltid finns någon typ av kommunikationsplan för att rätt 
budskap ska komma fram och det är mest intranät och mail som används för att kommunicera 
internt.  
 
Respondent F berättade att de kommunicerar genom olika kommunikationskanaler. De 
kommunicerar bland annat genom mail och Skype, respondenten är även med vid stora 
sammanträden eftersom respondent F är involverad i mycket i kommunen blir det även mycket 
som ska kommuniceras. Respondent F tycker dock att det ibland är för många möten i 
förhållande till disponibel tid. Ibland är det svårt att bedöma om en ska gå på ett möte eller om 
det ska prioriteras bort på grund av att annat måste prioriteras enligt respondent F. 
Kommunikationen blir svår när nyckelpersoner i projekt slutar berättade respondent F. Det 
finns en möteskultur som är ganska tidskrävande på Huddinge kommun och respondent F 
berättade att de har inför mötesfria dagar där formella möten inte bokas in. De mötesfria dagarna 
inträffar en fredag i månaden, detta är infört på den förvaltning som respondent F arbetar på 
och det är uppskattat på förvaltningen berättade respondenten. Den förvaltnings som respondent 
F arbetar på ska byta lokaler och ska då arbeta aktivitetsbaserat vilket innebär att de kommer 
att arbeta i öppet landskap. Respondent F berättade att personalens inställning till det nya sättet 
att arbeta är tudelat. Att sitta i ett eget rum innebär att det är lättare att ta viktiga samtal utan att 
tänka på omgivningen, i de nya lokalerna kommer det att finnas tysta rum som de kommer 
kunna arbeta i enligt respondent F. Flytten kommer att innebära att de inte kommer att ha lika 
nära till exempelvis KSF som de har idag. De kommer inte kunna gå dit på möten lika enkelt 
som idag utan den interna kommunikationen mellan förvaltningarna kommer att bli en större 
utmaning i samband med flytten enligt respondent F. Planen är att de ska börja kommunicera 
via Skype (videofunktion) och det går inte att göra i ett öppet landskap. Det kommer att finnas 
begränsat med mötesrum vilket kan bli ett potentiellt problem enligt respondent F. Det finns ett 
projekt för denna flytt och i det projektet ingår det både intern och extern kommunikation 
berättade respondent F. Respondent F vet inte hur flytten kommer att påverka den externa 
kommunikationen men det kommer att påverka hur de kommunicerar internt. Respondent F 
tror att flytten kommer att påverka de personer (roller) som arbetar över förvaltningsgränserna.  
 
Har ni ett tydligt tillvägagångssätt gällande den interna kommunikationen i kommunen? 
Finns det dokumenterat och vilka har tillgång till den informationen?  
Respondent C tycker att de har ett tydligt tillvägagångssätt gällande den interna 
kommunikationen i kommunen. Respondenten berättade att de har riktlinjer för hur 
sekretessuppgifter ska hanteras. Respondenten berättade att det finns rutiner för hur ofta varje 
verksamhet ska ha APT (Arbetsplatsträff) per år. Beroende av vilken tjänst en medarbetare har 
i kommunen skiljer sig introduktionen av det arbete som ska utföras, där den interna 
kommunikationen är en del av arbetet enligt respondent C.  
 
I projekt har de alltid hjälp av en kommunikatör som tar fram en kommunikationsplan för det 
specifika projektet enligt respondent D. I kommunikationsplanen framgår det hur de ska 
kommunicera och vad de ska kommunicera. Kommunikationsplanen är en mall med bestämda 
rubriker och där innehållet ändras för respektive projekt berättade respondent D.  
 



 22 

Respondent E känner inte till att det ska finnas ett tydligt tillvägagångssätt för den interna 
kommunikationen i kommunen. Idag är det upp till att uppdragledaren eller chefen ifråga att 
förmedla hur den interna kommunikationen ska gå till berättade respondent E.  
 
Respondent F berättade att det finns rutiner för hur de ska kommunicera i kommunen. 
Tillvägagångssättet skiljer sig beroende på hur snabbt en medarbetare vill få tag på andra 
medarbetare i kommunen. Det är även personligt gällande vad en medarbetare föredrar. En del 
föredrar mail, andra går till en medarbetare personligen och andra föredrar Skype exempelvis 
berättade respondent F. Respondenten är inte helt säker men tror att mail bör besvaras inom 48 
timmar om mailet skickas internt.  
 
Vilken typ av intern kommunikation anser du är mest effektiv i samband med införande av 
IT-system? 
Respondent C berättade att det beror på i vilken fas i införandet processen är. Respondenten 
berättade att de alltid informerar vad som är på gång genom möten med ledningsgruppen som 
i sin tur för informationen vidare eller genom mail. Information ges även på Insidan (intranät). 
Gäller det däremot utbildningar/starttillfällen vid införande av ett nytt IT-system är möten oftast 
överlägset det mest effektiva enligt respondent C.  
 
Enligt respondent D är det mest effektivt att höra av sig direkt till de berörda via mail när ett 
nytt IT-system ska införas.  
 
Respondent E inför oftast IT-system av mindre karaktär och använder då oftast mail till alla 
berörda för att de i sin tur ska veta vem de ska vända sig till om de har frågor och funderingar. 
Respondent E väljer även att skicka mailen som en hemlig kopia till alla berörda, det gör att 
inte alla personer ser att mailet är skickat till flera andra personer också.  
 
I en kommun finns det många IT-system, finns det system i kommunen som uppfyller 
ungefär samma syfte? Om ja, hur kommuniceras det i kommunen gällande vilket system som 
ska användas till vad?  
Det finns flera system som uppfyller samma syfte i kommunen enligt respondent C. Varje 
förvaltning har liknande system men systemen används på olika sätt. Det system som ska 
användas i respektive verksamhet är styrt och det framgår på Insidan (intranätet) enligt 
respondent C. Det som är lagstyrt, exempelvis hantering av journaler, där finns det inte flera 
system med samma syfte berättade respondent C. När det gäller delning av dokument använder 
de en gemensam katalog på datorn som heter och kallas för ”F:”, nu när Antura har införts 
kommer de att börja använda det mer berättade respondent C. 
 
System för dokumenthantering finns det flera av i kommunen, vilket system som ska användas 
till vad tror respondent D att det behöver tas ett beslut. Respondent D tror att de andra 
förvaltningarna säkert också har fler olika system som uppfyller ungefär samma syfte. 
 
Enligt respondent E finns det flera IT-system som uppfyller samma syfte. Det är oftast inte 
system som används inom samma verksamhet, är det ett mindre system som inte kostar speciellt 
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mycket har varje verksamhet möjlighet att köpa in vilket system de vill. Det är kostnaderna av 
systemet som avgör om en upphandling måste göras eller inte berättade respondent E.  
 
Respondent F tror att alla kommuner i Sverige har för många system och att olika förvaltningar 
har liknande system vilket respondenten ansåg bör ses över i samband med införandet av 
GDPR. Respondent F anser att personer är mer effektiva i system de är vana vid och att det 
därför finns flera system som uppfyller samma syfte i kommunen. Respondent F anser även att 
kommunen bör se över upphandlingarna för system som är integrerade med varandra, avtalen 
för dessa system bör löpa ut samtidigt.  
 
Skiljer ni på hur ni kommunicerar med avdelningar om ett nytt IT-system ska införas eller 
om en förändring i ett befintligt system ska göras? 
Enligt respondent C skiljer de på hur de kommunicerar när en förändring sker, om det är en 
förändring i ett befintligt system beror det på vilka som använder systemet. En förändring måste 
alltid kommuniceras ut vare sig det gäller en förändring i ett befintligt system eller en förändring 
som innebär att ett nytt IT-system ska införas enligt respondent C.  
 
Respondent D gav ett exempel på när de skulle uppdatera versionen av ett befintligt system i 
kommunen och det som ändrades var gränssnittet. De gick då endast ut med information till de 
personer som använde systemet genom att skicka ut mail direkt till berörda användare. 
Respondent D berättade även att under den tid som systemet uppdaterades kom det upp en ruta 
när användare försökte logga in där det framgick att systemet skulle stängas ned i några timmar 
och att systemet kommer att vara uppdaterat till en ny version vid nästa inloggning. 
 
Respondent E skickar olika meddelanden till teknikkunniga människor och de som arbetar ute 
i verksamheten, respondenten har dock inte varit delaktig i något förändringsprojekt där 
förändringar i ett befintligt system ska göras.  
 
Om ett nytt system ska införas är det den som är IT-ansvarig på förvaltningen som 
kommunicerar med avdelningarna enligt respondent F. Respondent F berättade även att det är 
lättare att kommunicera på en mindre förvaltning. Om ett system är övergripande för hela 
kommunen styrs kommunikationen centralt från KSF enligt respondent F.  
 
3.3.2.1 Analys av intervjusvar 

Respondent C och F berättade om fler olika sätt om hur de går tillväga för att kommunicera 
internt, bland annat genom mail, Skype och möten. Respondent D och E berättade att ett av 
tillvägagångssätten för att kommunicera internt var via Insidan, möten och mail var även 
tillvägagångssätt som togs upp. Att göra tydliga vägval gällande den interna kommunikationen 
är viktigt enligt Erikson (2017).  
 
Respondent C och F berättade att det finns rutiner för hur de ska gå tillväga för att kommunicera 
internt. Respondent D berättade att de får hjälp av en kommunikatör för att upprätta en 
kommunikationsplan inför varje projekt de har. Respondent E känner inte till att de ska ha något 
tydligt tillvägagångssätt för att kommunicera internt utan att det är upp till uppdragsledaren 
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eller chefen ifråga att bestämma hur de ska gå tillväga. Ett viktigt strategival som Erikson 
(2017) tar upp handlar om var kommunikationsansvaret ska ligga, om det ska vara centraliserat 
eller decentraliserat. 
 
Det sätt som är mest effektivt när det kommer till intern kommunikation beror på var i fasen 
för införande av IT-system de är berättade respondent C. Respondent D och E anser att mail är 
det mest effektiva sättet att kommunicera när ett nytt IT-system ska införas.  Respondent C 
berättade även att möten är ett effektivt sätt att kommunicera på. Welch (2012) belyser att intern 
kommunikation effektiviserar organisationer och bidrar till positiva relationer mellan de 
anställda och cheferna.  
 
Respondent C, D, E och F anser att det finns system i kommunen som uppfyller samma syfte. 
Respondent E berättade att system som uppfyller samma syfte oftast inte används inom samma 
verksamhet. Gäller det mindre system som inte kostar speciellt mycket omfattas inte systemen 
inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling 2016:1145).  
 
Respondent C berättade att de skiljer på hur de kommunicerar om en förändring i ett befintligt 
system sker eller om ett nytt IT-system införs. Förändringar måste alltid kommuniceras till 
användarna vare sig det gäller ett befintliga IT-system eller nya enligt respondent C. Enligt 
Erikson (2017) skapar en organisation med bra intern kommunikation en bättre förståelse för 
sina medarbetare för kommande förändringar. Det gör att organisationen är beredd att hantera 
oväntade förändringar snabbt och smart (Erikson 2017). Respondent D berättade om en 
förändring i ett befintligt system där de skickade ut information via mail till användarna i 
systemet samt la in en informationsruta om förändringen som visades när användarna loggade 
in i systemet. Enligt Erikson (2017) är tvåvägsinformation en förutsättning för att kunna 
förklara varför en organisation förändras. Den förändring som respondent D berättade om 
handlade om en förändring av gränssnittet.  

3.3.3  Planering i kommunikationsprocessen 

 
Har ni olika sätt att kommunicera med olika avdelningar/enheter? Om ja, vilka olika sätt har 
ni möjlighet att kommunicera på? Om nej, upplever du att de sätt som ni kommunicerar på 
idag är effektivt? 
Det beror mer på vem som är slutanvändare än vilken avdelning/enhet de arbetar på. De 
anpassar den utbildning och information som krävs för mottagaren enligt respondent C.  
 
Respondent D berättade att de använder samma sätt att kommunicera med olika avdelningar. 
Om respondent D:s kollegor gör en presentation för en ledningsgrupp på en förvaltning 
använder de samma presentation för de andra ledningsgrupperna också. De väljer att 
målgruppsanpassa det som ska kommuniceras till användare av ett system och går då mer in på 
detaljer för respektive målgrupp.  
 
Respondent E kommunicerar oftast via mail eller intranätet. Om respondenten inte har 
möjlighet att lägga upp något på Insidan (intranätet) själv går respondenten via 
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kommunikationsavdelningen och får hjälp därifrån. Respondent E tycker att det oftast räcker 
med att kommunicera via mail och respondenten skickar oftast mailen direkt till berörda 
personer istället för att skicka till någon som ska vidarebefordra mailet.  
 
Respondent F berättade att det skiljer på hur respondenten kommunicerar med olika avdelningar 
och framförallt skiljer det på hur respondenten kommunicerar med enskilda personer. Hur 
respondent F kommunicerar med personer beror på vilken typ av arbetsrelation de har till 
varandra samt vilken tillgänglighet det finns hos medarbetare på  olika avdelningar. Respondent 
F berättade även att det beror på vilket sätt olika avdelningar och personer föredrar att 
kommunicera på.  
 
Anser du att den interna kommunikationen prioriteras i samband med införande av nya IT-
system? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför tror du att det inte prioriteras? 
Respondent C anser att den interna kommunikationen prioriteras vid införande av IT-system. 
De har en kommunikationsplan för varje införandeprojekt, där det framgår när och hur 
information ska kommuniceras ut till användarna av det nya systemet. I respondent C:s projekt 
prioriteras intern kommunikation, finns det ingen mottagare av systemet är det ingen idé att 
systemet införs enligt respondenten. Det är självklart för respondent C att alla som arbetar med 
införandet av ett nytt IT-system vet om kommunikationsplanen. Respondent C berättade även 
att det oftast är verksamheterna som leder förändringsarbetet eftersom beställningar av nya 
system oftast kommer från verksamheterna.  
 
Respondent D tycker också att den interna kommunikationen prioriteras vid införande av IT-
system. Respondenten berättade att de alltid får hjälp av en kommunikatör i sina projekt och 
med hjälp av kommunikatören tas en kommunikationsplan fram. Styrgrupper och ledningen 
efterfrågar kommunikationsplaner för projekten som drivs i kommunen. Intern kommunikation 
är viktigt och något som prioriteras i Huddinge kommun berättade respondent D.  
 
Respondent E anser att prioritering av intern kommunikation vid införande av IT-system beror 
på hur stort systemet är och hur många anställda det berör. Om systemet är stort och berör 
många prioriteras det. För mindre system/projekt finns det ingen kommunikationsplan utan 
något enkelt skrivs ihop för att ha något att utgå från. Gäller det större projekt är oftast en 
kommunikatör kopplad till projektet berättade respondent E.  
 
Den digitala införandeprocessen prioriteras och där ingår intern kommunikation enligt 
respondent F. Det prioriteras genom att de får tillgång till lathundar, sen är det inte lätt att 
anpassa på individnivå. Det är inte säkert att alla anmäler sig till de obligatoriska kurser som 
finns heller berättade respondent F.  
 
När ni kommunicerar med olika avdelningar vid införandet av ett nytt IT-system, använder 
ni då samma typ av språk och förkortningar (termer) med alla avdelningar? Om nej, hur och 
varför skiljer sig kommunikationen åt? 
Respondent C berättade att de tänker på mottagaren när de kommunicerar med olika 
avdelningar. De anpassar både språk och innehåll på det som kommuniceras. ”Behandla alla 
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olika så att alla känner sig lika behandlade” uttryckte respondent C och menade att det inte 
handlar om smarthet utan om förkunskaper. Respondent C sitter nära 
kommunikationsavdelningen har därför lätt för att be om hjälp att formulera texter på ett sätt 
som är anpassat för mottagaren.  
 
Respondent D berättade att de inte skiljer på hur de kommunicerar med olika avdelningar. De 
får hjälp av en kommunikatör från kommunikationsavdelningen innan de publicerar artiklar 
och nyheter på exempelvis Insidan. Respondent D berättar att det är 
kommunikationsavdelningen som styr vilken nivå språket ska vara på beroende av vilka som 
ingår i målgruppen som ska ta emot informationen.  
 
När respondent E ska kommunicera med den egna verksamheten behöver respondenten inte 
välja sina ord utan de har samma kunskap om de förkortningar och termer som används. Ska 
respondent E däremot skicka exakt samma meddelande till en verksamhet utanför den egna 
måste respondenten tänka till både en och två gånger gällande vad som ska skrivas och vad som 
är relevant. Respondent E har möjlighet att få hjälp av kommunikationsavdelningen, det är dock 
inget som tillämpas i mindre projekt. Respondenten väljer alltid att skriva det viktigaste först i 
exempelvis mail för att fånga intresset och inte riskera att mottagaren inte vill fortsätta läsa.  
 
Respondent F berättade att det beror på den kunskap som finnas, en del interna system används 
bara av experter inom ett visst område vilket gör att endast en begränsad grupp vet betydelsen 
av de termer som används. När de ska kommunicera tänker de på mottagarens förutsättningar, 
de kan dock inte ändra på termerna eftersom varje term har en viss betydelse i systemen. Om 
en medarbetare inte vet vad en term betyder eller innebär finns det information på Insidan, om 
det finns ett behov av att veta vad något innebär får medarbetarna ta reda på det genom 
exempelvis Insidan berättade respondent F.  
 
3.3.3.1 Analys av intervjusvar 

Hur de kommunicerar med medarbetare beror mer på vilka slutanvändarna än vilken 
avdelning/enhet de arbetar på. Respondent D berättade att de kommunicerar på samma sätt med 
olika avdelningar, de skiljer inte på hur de kommunicerar med olika ledningsgrupper. De 
målgruppsanpassar däremot det som ska kommuniceras till användarna av ett system och har 
då möjlighet att gå in mer på detalj för respektive målgrupp enligt respondent D. Att nå de 
avsedda mottagarna är första prioritet vid intern kommunikation enligt Welch (2012). Att ta 
strategiska beslut som kommunikatör ökar möjligheterna för att för att nå intressenterna (Welch 
2012). Respondent F berättade att det skiljer på hur respondenten kommunicerar med olika 
avdelningar och framförallt hur respondenten kommunicerar med enskilda personer.  
 
Respondent C, D och F anser att den interna kommunikationen prioriteras i samband med 
införande av IT-system.  Respondent E anser att prioriteringen av intern kommunikation beror 
på hur stort systemet som ska införas är. Von Platen (2006) beskriver att den interna 
kommunikationen har prioriterats bort under förändringsfasen i organisationer och det har gjort 
att information till medarbetare inte har gått fram tydligt nog. Intern kommunikation är en 
central del vid förändring (Von Platen 2006). 
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Respondent C och F tänker på mottagaren och anpassar språket efter mottagaren kompetens 
och kunskap gällande det som ska kommuniceras. Respondent C, D och E berättade att de har 
möjlighet att få hjälp från kommunikationsavdelningen om de behöver hjälp med att formulera 
en text på ett sätt som är anpassat för mottagarna. Begränsad kompetens inom IT och begränsad 
kunskap om de termer som används inom IT gör att det blir en utmaning att förmedla 
information som alla förstår (Andersson 2016). 
  

3.3.4  Genomförande i kommunikationsprocessen 

 
Vilka kanaler använder ni er av gällande den interna kommunikationen när ett nytt IT-
system införs? 
Mail och möten är de kanaler som används enligt respondent C.  
 
När de kommunicerar i interna projekt är den vanligaste kommunikationskanalen Insidan enligt 
respondent D. Muntliga presentationer är också vanligt när de ska kommunicera med olika 
avdelningar. 
 
Respondent E berättade att det är intranät och/eller mail som används för att kommunicera 
internt när ett nytt IT-system ska införas.  
 
Respondent F berättade att de använder sig av Skype, SMS, MMS, applikationer, Grupp-sms, 
webbsidan samt med hjälp av grupper på webbsidan (Insidan/intranät).  
 
Tror du att alla kanaler som används idag är nödvändiga eller behövs det fler eller färre 
kanaler för en mer effektiv kommunikation internt? 
Respondent C tror att alla kansler som används vid intern kommunikation i kommunen idag är 
nödvändiga. Respondenten berättade att om de vill sprida information är det upp till dem att nå 
slutanvändarna. Det finns de officiella kanalerna som mail, grupper på Insidan och även APT. 
Om det finns osäkerhet i en personalgrupp blir de mer trygga om de får möjlighet att ställa 
motfrågor istället för att bara bli informerade enligt respondent C. 
 
Det skulle behövas fler kanaler för att kommunicera men det är även viktigt att inte 
överinformera berättade respondent D. Det gäller att välja ut den information som användarna 
ska ta till sig berättar respondent D. Respondenten berättade att de även har testat att göra filmer 
om ett specifikt system för att kommunicera ut informationen på det sättet. 
 
Respondent E tror att om någon kanal hade varit onödig hade den inte funnits kvar idag.  
 
Respondent F berättade att ju fler kanaler desto bättre, var och en är lämpliga för olika 
situationer.  
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Vilka för- och nackdelar ser du med era olika kommunikationskanaler? 
Respondent C tycker att möten är bra för då får en dialog, det är dock resurskrävande. Mail är 
bra på det sättet att många kan nås, dock läser inte alla mailen regelbundet vilket gör att det kan 
ta lång tid innan alla har läst den information som skickats. Respondent C berättade att den 
förvaltning som respondenten arbetar på består av ca 30% timvikarier vilket gör att det kan ta 
någon vecka innan alla har läst informationen. Insidan/gruppsidor är bra för att nå ut till många 
medarbetare samtidigt. Det negativa med Insidan/gruppsidor är att det senaste inlägget alltid 
hamnar överst vilket gör att om flera medarbetare väljer att lägga upp inlägg blir tidigare inlägg 
dolda från första sidan berättade respondent C. Skype är snabbt och enkelt för det mesta enligt 
respondent C. De har möjlighet att visa bild, ljud och dokument och de är inte beroende av att 
samla alla medarbetare på samma ställe. Det negativa med Skype är att alla inte är vana eller 
har kunskap att använda Skype enligt respondent C. 
 
Respondent D berättade att det är en utmaning att informera och kommunicera. Respondent D 
tror inte att alla läser det som skrivs på exempelvis Insidan. Respondenten tror inte att det är 
kanalen i sig som det är fel på utan att det är svårt att nå ut med information eftersom de får så 
mycket information.  
 
Respondent E tycker att mängden mail som kommer varje dag är den största nackdelen med 
kommunikationskanalen mail. Respondenten läser kanske de 3 första raderna i respektive mail 
för att se om det är riktat till respondenten ifråga eller om det är skickat till en stor mängd 
personer. Är ett mail skickat till flera hundra personer har respondenten oftast redan bestämt 
sig att mailet inte behöver läsas. Intranätet är inte jättepopulärt bland de anställda berättade 
respondent E. Det är väldigt få som ens tittar på det som skrivs där enligt respondenten. En 
undersökning gjordes och respondenten tror att det visade sig att endast ca 10% av de anställda 
var inne och tittade på den information som finns på intranätet. Respondent E tycker att de 
behövs en ny kommunikationskanal, det viktiga är då att det som ska kommuniceras verkligen 
når ut till alla genom den kanalen då.  
 
Respondent F berättade att en nackdel med kommunikationskanalerna är att medarbetarna inte 
har tid eller kunskap att använda sig av alla kommunikationskanaler. Det resulterar i att 
medarbetarna endast använder sig av vissa kanaler enligt respondent F.  
 
Hur skiljer sig informationen i den interna kommunikation som förmedlas via olika 
kommunikationskanaler? 
Möten innebär oftast att en Powerpoint visas med en muntlig presentation där det finns 
möjlighet att ställa frågor. Via mail skickas informationsblad/informationstext och eventuellt 
manualer. På Insidan och på gruppsidor publiceras information om att något är på gång. På 
Skype har de visningar, visar Powerpoints och har muntliga presentationer där det finns 
möjlighet att ställa frågor enligt respondent C.  
 
På Insidan är det relativt kort information som ska gå snabbt att läsa medan på de muntliga 
presentationerna finns det möjlighet att visa exempel och svara på frågor som finns i den grupp 
som presentationen hålls för berättade respondent D.  
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Om intranätet används är det allmän information som förmedlas enligt respondent E. Används 
mailen anpassas innehållet efter mottagarnas behov och förutsättningar berättade respondent E.  
 
Respondent F berättade att de använder sig mycket av intranätet när de avser den förvaltning 
respondenten arbetar på. Det skickas sedan mail där det hänvisas till intranätet enligt 
respondenten. GDPR påverkar hur de kommunicerar utifrån personlig integritet. När de har 
aktiviteter utanför arbetstid tillsammans skapas en bättre kontakt och de blir mer behjälpliga i 
arbetet sen berättade respondent F. Varje torsdag har de även gemensam fika i staben vilket gör 
det lättare att kunna fråga varandra om saker i arbetet sen enligt respondent F. Det är även 
lättare att förmedla budskap i en mindre förvaltning i jämförelse med stora förvaltningar enligt 
respondent F.  
 
3.3.4.1 Analys av intervjusvar 

Kommunens intranät svarade respondent D, E och F är den kanal som används vid införande 
av IT-system. Respondent  C och E nämnde även att de använder mail för att kommunicera vid 
införande av IT-system. Respondent D berättade att även muntliga presentationer är ett vanligt 
sätt att kommunicera under ett införande av ett IT-system. Respondent F nämnde kanaler som 
Skype, SMS och MMS som används under ett införande. Erikson (2017) skriver om tre olika 
typer av kanaler; skriftliga kanaler,  digitala kanaler och muntliga kanaler. De kanaler som 
respondenterna berättade att de använder under ett införande ingår under digitala och muntliga 
kanaler.  
 
Respondent C, D, E och F anser alla att de kommunikationskanaler som finns idag är 
nödvändiga. Respondent D och F tror att de behöver fler kanaler, det får däremot inte bli risk 
för överinformering berättade respondent D. Att kombinera olika kanaler är en förutsättning för 
att uppnå en effektiv intern kommunikation enligt Erikson (2017). Det finns möjlighet att 
använda kommunikationskanaler separat och det är även möjligt att kombinera kanalerna 
(Sanina et al. 2017). Idag är det sällan endast en kommunikationskanal som använda för att 
kommunicera (Sanina et al. 2017).  
 
Respondent D tror inte att det är kanalerna i sig som inte är bra, utan det är en utmaning att 
informera och kommunicera. Respondent F berättade att en nackdel är att medarbetarna inte 
har tid att lära sig eller kunskapen att använda sig av alla kommunikationskanaler. Respondent 
C tycker att möten är bra för att få en dialog, de är dock resurskrävande. Respondent E tycker 
att mängden mail som kommer varje dag är den största nackdelen. Många offentliga 
organisationer som en kommun är stora och riskerar att bli trögrörliga och mer tid får då läggas 
på samordning om hur arbetat ska utföras i organisationen (Forslund 2013).  
 
Respondent C, D, E och F berättade att på Insidan publiceras relativt kort och allmän 
information. Intranät är en  praktisk kanal för intern kommunikation enligt Erikson (2017) 
eftersom det gör information tillgänglig för medarbetarna. Under muntliga presentationer finns 
det möjlighet att ställa frågor enligt respondent C och D. Enligt Erikson (2017) är muntliga 
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kanaler  starkt kopplat till möten. Enligt Erikson (2017) är det förvånansvärt få som arbetar med 
att utveckla dialogen för mötesverksamhet. 

3.3.5  Utvärdering i kommunikationsprocessen 

 
Upplever du att den information som går ut vid införande av IT-system är tydlig och lätt att 
förstå för alla som kommer bli berörda av det nya IT-systemet? 
Respondent C tycker att den information som går ut vid införande av IT-system är tydlig och 
lätt att förstå. Respondenten berättade att de som arbetar med införandet av ett IT-system 
berättar om att en förändring kommer att ske på verksamheternas APT. Det bästa vore att ha 
möte i en stor grupp för att dämpa oron inför en förändring och de rykten som sprider sig genom 
att ha en dialog med berörda medarbetare. En del medarbetare är inte bra på svenska och då får 
de anpassa informationen efter medarbetarens nivå. De för söker undvika svåra ord och att inte 
göra informationen för lång och krånglig.  
 
Respondent D berättade att de får väldigt lite respons när de ska informera om något. Vid 
erfarenhet av ett arbete blir många saker självklara och egentligen bör någon person som inte 
är insatt i det som ska publiceras få läsa igenom texten innan det publiceras. De gör inte det 
idag, det är dock något som skulle kunna införas för att förbättra det som publiceras berättade 
respondent D.  
 
Respondent E får ibland respons på det som kommuniceras vid införande av nya IT-system och 
försöker då lära sig av sina misstag om det visat sig att något varit otydligt.  
 
Respondent F tycker att det är svårt att säga om det som kommuniceras är lätt att förstå eftersom 
respondenten själv är en van IT-användare.  
 
Hur utvärderar ni den interna kommunikationen vid införande av IT-system i Huddinge 
kommun? 
Respondent C berättade att utvärderingen görs mer generellt för ett helt projekt och inte 
specifikt för den interna kommunikationen. Vid ett införande av ett IT-system arbetar de väldigt 
tätt enligt respondent C. Det innebär att att de stämmer av hur med varandra genom olika forum 
och det går alltid att nå de som arbetar med införandet via mail eller Skype. Respondent C 
berättade även att kommunikationsplanen följs som regel men att det finns de gånger då 
information får förmedlas både en och två gånger extra då organisationen förändras 
kontinuerligt i samband med nyanställningar.  
 
Respondent E berättade att de inte utvärderar den interna kommunikation vid införande av IT-
system.  
 
3.3.5.1 Analys av intervjusvar 

Respondent C tycker att den information som går ut vid införande av IT-system är tydlig och 
lätt att förstå. Respondent C berättade att de åker ut till verksamheterna under deras APT och 
berättar om att en förändring kommer ske. Att ha engagemang för organisationen, förståelse för 
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organisationens mål, att få en känsla av att tillhöra organisationen och att få medvetenhet om 
att organisationen förändras är mål för den interna kommunikationen (Welch 2015). 
Respondent D får väldigt lite respons på den information som skickas ut i samband med 
införande av ett IT-system. Vid erfarenhet av ett arbete blir många saker självklara, egentligen 
bör någon som inte är insatt i ens arbete läsa igenom det som ska publiceras eller skickas ut, det 
gör det dock inte idag enligt respondent D. Respondent E får ibland respons när information 
om ett nytt införande skickas till medarbetarna. Respondent F tycker att det är svårt att avgöra 
om det som kommuniceras är lätt att förstå då respondenten själv är en van IT-användare.  
 
Utvärderingen görs mer generellt för ett helt projekt än specifikt för den interna 
kommunikationen enligt respondent C. Kommunikationsplanen följs som regel, det har dock 
funnits gånger då de har fått avvika från kommunikationsplanen då organisationen förändras 
kontinuerligt berättade respondent C. Enligt respondent E utvärderas inte den interna 
kommunikationen vi införande av IT-system. Enligt Erikson (2017) är det viktigt att utvärdera 
den genomförda planen eftersom den ligger till grund för den kommande nulägesanalysen.  

3.4 Kommunikationspolicy  
Författaren till denna uppsats har, efter att intervjuerna slutförts, fått ta del av Huddinge 
kommuns kommunikationspolicy. Den är beslutad av kommunfullmäktige i Huddinge kommun 
2008-04-20 och består av totalt fyra sidor varav två sidor med text.  
 
Kommunikationspolicyn inleds med en beskrivning av att policyn ska ge stöd för hur 
kommunen ska kommunicera i organisationen och hur kommunen ska kommunicera med 
organisationens omvärld.  
 
I kommunikationspolicyn belyser kommunen hur viktigt det är med delaktighet under rubriken 
Ökad delaktighet och att tid och kraft läggs på att kommunicera och informera. Huddinge 
kommun ska använda många olika kommunikationskanaler med hög trovärdighet och som är 
välkända för kommunens intressenter. Kommunens sätt att kommunicera ska öka delaktigheten 
och stärka demokratin.  
 
Huddinge kommun har tre ledord som beskrivs i policyn som kommunen står för under rubriken 
Vi står för: Tydlighet, Öppenhet och Tillgänglighet.  
 
Viktiga utgångspunkter är den tredje rubriken i kommunikationspolicyn och där beskrivs det 
vad kommunen ska utgå från när de kommunicerar både intern och externt.  
 
Under rubriken Väl fungerande intern kommunikation ger god extern innehåller en beskrivning 
av hur Huddinge kommun ska arbeta internt med kommunikation för att kunna hålla en hög 
kvalitet i kommunikationen med kommunens medborgare.  
 
Under rubriken Alla har ansvar framgår det att medarbetare med ansvar för en del av 
kommunens verksamhet även har ansvar för kommunikationen om det egna ansvarsområdet. 
Det framgår att chefer har ett ansvar att skapa delaktighet och kunna tolka och förklara 
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information för att kunna förmedla informationen vidare. Medarbetarnas ansvar är att söka och 
ta del av information som medarbetaren behöver för att kunna utföra sitt arbete.  
 
Under rubriken Allt kommunicerar ges en kort beskrivning av att allt som kommunen gör 
kommunicerar. Det är därför viktigt för Huddinge kommun att kommunens verksamheter håller 
en hög kvalitet och att invånarna får ett professionellt bemötande. 
 

3.4 Analys av kommunikationspolicy och intervjusvar 
Kommunen ska enligt denna policy använda många olika kanaler som har både hög 
trovärdighet och som är välkända för kommunens intressenter. Huddinge kommuns 
kommunikationspolicy har gällt sedan 2008 och enligt Erikson (2017) ska en 
kommunikationspolicy gälla under en längre tid. Huddinge kommun har även med ledord för 
kommunen i sin kommunikationspolicy vilket även Erikson (2017) nämner att en 
kommunikationspolicy ska innehålla. Respondenterna har nämnt att de använder många olika 
kanaler för att kommunicera i sina verksamheter vilket framgår i kommunens 
kommunikationspolicy att de ska göra. I Huddinge kommuns kommunikationspolicy framgår 
det även vilka som har ansvar och för vad gällande kommunikationen och enligt Erikson (2017) 
ska det tydligt framgår vem som har ansvaret i en viss situation.  
 
Kommunikationspolicyn fick författaren tillgång till efter intervjuerna och har därför inte haft 
möjlighet att ställa några frågor om den. Det var ingen av respondenterna som nämnde 
kommunikationspolicyn under intervjuerna 
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4 Slutsatser 
Syftet med denna studie var att genom en fallstudie identifiera hur den interna 
kommunikationen ser ut vid införande av nya IT-system i Huddinge kommun.  
 
Hur ser Huddinge kommuns interna kommunikation ut vid införande av nya IT-system? 

 
 Alla respondenter utom en nämnde under intervjuerna att de upprättar en 

kommunikationsplan antingen själva eller med hjälp av en kommunikatör vid 
införande av IT-system.  
 

 Mail och Insidan (intranät) var de två kommunikationskanalerna som respondenterna 
berättade att de använde sig av för att kommunicera vid införande av IT-system. Att 
kommunicera via möten var också vanligt enligt flera av respondenterna.  

 
 De kommunikationskanaler som används för den interna kommunikationen vid 

införande av IT-system idag ansåg respondenterna som nödvändiga. 
 

 Att kunna säkerställa att medarbetare som är berörda av införandet av ett nytt IT-
system har fått rätt information ansåg respondenterna som svårt att genomföra.  

 
 Respondenterna hade olika uppfattningar kring tydligheten i den information som 

användarna av ett nytt IT-system får vid införandet av ett nytt IT-system. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Medgivandeblankett  Intervju 
 
Ansvarig för denna studie:    
Veronica Persson  
veronicapersson@hotmail.com 
 
Intern kommunikation vid införande av IT-system 
Denna studie genomförs i kursen Kandidatuppsats i ämnet Informatik som är en avslutande 
kurs i programmet IT-design med inriktning affärssystem och ekonomi vid Karlstads 
universitet. Jag skriver en uppsats som handlar om den interna kommunikationen vid införande 
av IT-system i Huddinge kommun. Denna intervju kommer att genomföras för att framförallt 
ta reda på hur det ser ut idag gällande den kommunikation som Huddinge kommun har internt 
vid införande av IT-system.  
 
Intervjun kommer att spelas in med ljud för att underlätta vid transkribering. Personen som 
deltar i intervjun kommer få möjlighet att kommentera transkriberingen eller en eventuell 
sammanfattning för att korrigera eventuella missuppfattningar. Den intervjuade har möjlighet 
att dra tillbaka sitt deltagande när som helst under studien. Deltagaren kommer att vara anonym 
i den kandidatuppsats som denna studie bidrar till. Det utgår ingen belöning för deltagandet i 
intervjun.  
 
Det är endast den ansvarige för denna studie som kommer att behandla den data som samlas in. 
Handledaren och examinatorn kan komma att lyssna på intervjun som en del av deras arbete att 
vägleda och betygsätta den ansvarige men inte för att själva publicera data. 
 
 
Godkännande av hantering av data: 
Genom att skriva under detta medgivande godkänner du att den ansvarige får samla in data på 
ovanbeskrivna sätt och för ovan angivna syfte.  
 
 
 
Underskrift av deltagaren:   Datum: 
 
 

 
 
Underskrift av ansvarige för studien:   Datum: 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

‐ Vad har du för roll i kommunen? 
‐ Hur länge har du haft din nuvarande roll?  

 
‐ Hur tidigt i införandeprocessen börjar ni kommunicera med de avdelningar som ska 

börja använda ett nytt IT-system?  
Vet de berörda avdelningarna om det redan under upphandlingen av ett nytt IT-
system eller får de reda på det när systemet ska införas i kommunen? 

‐ Vilken typ av intern kommunikation anser du är mest effektiv i samband med införande 
av IT-system? 

‐ Brukar kommunen välja att införa standardsystem eller brukar ni välja att skräddarsy de 
system som införs i kommunen? 

Hur kommer det sig att ni väljer det ena eller andra sättet? 
‐ I en kommun finns det många IT-system, finns det system i kommunen som uppfyller 

ungefär samma syfte? 
Om ja, hur kommuniceras det i kommunen gällande vilket system som ska 
användas till vad? 

‐ Skiljer ni på hur ni kommunicerar med avdelningar om ett nytt IT-system ska införas 
eller om en förändring i ett befintligt system ska göras? 
 

‐ Är det stor skillnad på den interna kommunikationen idag i jämförelse med när du 
började i din nuvarande roll? 
 Om ja, på vilket sätt? 

‐ Hur går ni tillväga för att kommunicera internt? 
‐ Har ni ett tydligt tillvägagångssätt gällande den interna kommunikationen i kommunen? 

  Om ja, finns det dokumenterat? Om ja, vilka har tillgång till den informationen? 
Om nej, ser ni ett behov av ett tydligt tillvägagångssätt gällande den interna 
kommunikationen i kommunen? Hur skulle det i så fall se ut? 

‐ Har ni olika sätt att kommunicera med olika avdelningar/enheter? 
 Om ja, vilka olika sätt har ni möjlighet att kommunicera på? 
 Om nej, upplever du att de sätt som ni kommunicerar på idag är effektivt? 

‐ Anser du att den interna kommunikationen prioriteras i samband med införande av nya 
IT-system? 

  Om ja, på vilket sätt? 
  Om nej, varför tror du att det inte prioriteras? 

‐ Hur säkerställer ni att alla berörda har tagit del av den information som kommuniceras 
ut vid införande av IT-system? 

‐ Vilka kanaler använder ni er av gällande den interna kommunikationen när ett nytt IT-
system införs? 

Tror du att alla kanaler som används idag är nödvändiga eller behövs det fler eller 
färre kanaler för en mer effektiv kommunikation internt? 

‐ Vilka för- och nackdelar ser du med era olika kommunikationskanaler? 
‐ Hur skiljer sig informationen i den interna kommunikation som förmedlas via olika 

kommunikationskanaler? 
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‐ När ni kommunicerar med olika avdelningar vid införandet av ett nytt IT-system, 
använder ni då samma typ av språk och förkortningar (termer) med alla avdelningar? 

  Om nej, hur och varför skiljer sig kommunikationen åt? 
‐ Upplever du att den information som går ut vid införande av IT-system är tydlig och lätt 

att förstå för alla som kommer bli berörda av de nya IT-systemet? 
‐ Hur utvärderar ni den interna kommunikationen vid införande av IT-system i Huddinge 

kommun? 
 

 


