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Omvärldsbevakning del 2 
Digitalisering inom ekonomiområdet 
Föreliggande dokument innehåller leveransobjekten Omvärldsbevakning del 2 och 

Kartläggning av digitalisering-/ automatiseringsinitiativ inom kommungemensamma interna 

tjänster. 
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1 Introduktion 
Inom ramen för projektet Digitalisering inom ekonomiområdet har det genomförts en 

Omvärldsbevakning, uppdelat i två delar. Den första delen levererades under våren 2019 och 

undersökte projektets omvärld och påverkansfaktorer utifrån: politiska-, ekonomiska-, sociala-, 

teknikmässiga-, miljömässiga och juridiska omvärldsfaktorer. 

 

Den tidigare omvärldsbevakningen (Omvärldsbevakning del 1, 2019) visade att det finns 

tecken på att högkonjunkturen är på väg ner mot normalkonjunktur, vilken kan påverkan den 

kommunala välfärdsservicen. Att demografiska förändringarna påverkar Göteborgs Stad som 

organisation på ett direkt sätt när serviceåtagandet i staden ökar. Att kraven på digitalisering 

ökar och resurser behövs både för att effektivisera processer och arbetssätt. Kopplat till detta 

finns stadens program för e-samhälle, som innebär omställningar i hur förvaltningar och bolag 

inom staden behöver förändras. 

 

Vidare visade omvärldsbevakningen att Göteborgs Stad påbörjar sin resa inom automatisering 

och robotisering under 2019 och ligger därmed cirka två år efter de kommuner som kommit 

längst. Fördelen är dock att vi kan dra kunskap och nytta av de framgångar och misslyckande 

som andra organisationer genomgått. 

 

Omvärldsbevakning del 2 fokuserar på vilka relevanta strategier och metod som andra 

organisationer utvecklat. Del 2 innefattar även Kartläggning av digitalisering-/ 

automatiseringsinitiativ inom kommungemensamma interna tjänster och de Centrala 

processgruppernas vinningar i relation till utveckling med hjälp av digitalisering. 

1.1 Varför misslyckas automatiseringsinitiativ och vilka 

framgångsfaktorer finns? 
Varför misslyckas organisationer med digitaliseringsinitiativ? Ibland beror det på svårigheter i 

att genomföra beslutad strategi. Det kan bero på att organisationen försöker genomföra 

strategin enbart med hjälp av handlingsplaner. För att öka möjligheten att uppnå satta 

effektmål kan det krävas ett steg mellan strategi och handlingsplan. 

 

Tabellen nedan beskriver vanligt förekommande påverkansfaktorer och avsaknaden av dessa 

för utfallet av automatiseringsinitiativ. 

 
Tabell 1 Påverkansfaktorer och beskrivning av dess påverkan. 

Påverkansfaktor Beskrivning 

Strategi Definierad strategi saknas. 

Att börja automatisering utan strategi och tydligt mål leder till att vi vet inte vart 

vi är på väg. 

Programplan Programplan saknas.  

Automatisering av äldre system kan bli ett svart hål av resursförbrukning. Se till 

att ha en klar bild över de förväntade kostnaderna innan investering sker. 

Dessutom behövs en tydlig bild av vad fördelarna kommer att bli för 

verksamheten för att kunna beräkna exakt avkastning av investeringen. 

Bråttom  Bråttom med specifika tekniska lösningar. Det är viktigt att väga in behovet av 

beslutsfattande i realtid och hur API-integrering ska ske. RPA-verktyg kan vara 

effektiva när de används korrekt, men samtidigt kan de vara extremt svåra och 

dyra att implementera när processerna inte är helt definierade. 

Kvalitetstest Automatisering kräver samma testförfarande och produktionsstyrning som för 

allt annat it-införande. Kvalitetssäkra är A och O. 
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Skalbarhet Automatisering av en viss process är bra, men ibland missas chansen att 

komma längre eftersom skalbarheten glöms bort. 

Fokus För teknikfokuserat, att ha ett tekniskt perspektiv kan leda fel. Det innebär att 

mäta organisationens mogna och förmåga att ta till sig nya verktyg och 

automatisering. 

 

Att arbeta med medarbetare inom en organisation är avgörande för att bygga 

rätt kultur, identifiera nya roll och se till att de får relevant kompentens för att 

arbeta tillsammans med automatisering. 

 

För att lyckas med automatisering har andra organisationer identifierat ett antal 

framgångsfaktorer, vilka beskrivs i tabellen nedan. 

 
Tabell 2 Beskrivning av framgångsfaktorer och nyckelkomponenter. 

Framgångsfaktor Nyckelkomponenter 

Målsättning • Utmanande och nåbara mål 

• Uppföljning av effekt/ nytta 

• Börja i liten skala, exempelvis med Proof of Concept 

• Långsiktighet – förändringar tar tid 

Uthållighet • Tid till planering och genomförande 

• Tid att invänta olika verksamheters processkartläggningar 

• Tid att koordinera med angränsande projekt 

Styrning och mandat • Ett mer agilt arbetssätt i situationer/ lägen då vi på förhand inte 

vet effekter och nyttor 

• I ett mer agilt arbetssätt bör medarbetare få mandat att kunna 

agera på snabba förändringar 

• Ju snabbare vi kan agera desto snabbare kan vi hämta hem 

nyttorna 

• Utan central koordinering ökar risken att förändringen sker på 

fel sätt 

Kompetens • Tydlig och långsiktig plan för kompetensbehovet 

• I första hand, kompetensutveckla befintlig personal 

• Ta makten över organisationens utveckling genom att bygga 

bort behovet av extern kompetens 

• Förändringsledning 

• Ändamålsenlig kostnad-nyttoanalys 

Engagemang och 

kommunikation 

• En vilja inom organisationen – digitalisering/ automatisering 

måste engagera hela organisationen och dess medarbetare 

• En ledning som prioriterar förändringen 

• Ambassadörer 

• Tänk verksamhetsutveckling – inte it-utveckling 

• Mod – att våga utmana 

• Våga göra fel 

• Aktiv kommunikation  
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1.2 Arbetssätt för identifiering och genomförande 
Det finns ett antal metoder för att vaska fram lämpliga arbetsmoment och processer för 

automatisering. Vid en samlad bedömning ser vi att Stockholms stads metod är tydlig och 

täcker spannet från ”ax till limpa”, samtidigt som den inte är för komplicerad.  

 

För att förklara modellen på en övergripande nivå startar identifieringen av lämpliga processer 

genom diskussion med enhetschefer och medarbetare med process/ verksamhetskunskap. I 

denna identifieringsfas kan även workshoppar genomföras med representanter från 

ekonomiområdet, i syfte att utvärdera framvaskade (nominerade) processer. 

 

De utvärderingsprocesser som används i metoden och av Serviceförvaltningen (Stockholms 

stad) är: 

• Kvalitativa vinster 

• Direkta ekonomiska vinster 

• Passar för automation 

• Hög igenkänning bland medarbetare 

• Högt demonstrationsvärde (stor betydelse för PoC och pilot) 

• Vilka system som används och processens omfattning/ komplexitet1 

 

Figuren nedan (Figur 1) beskriver de fem stegen från en manuell process till en automatiserad 

process. I verkligheten är de processer som vaskas fram ofta längre och mer komplexa än vad 

de upplevs vara. Det första steget Processanalys innefattar ett tidskrävande arbete som leder 

fram till skapandet av en detaljerad processbeskrivning (eng. Process Definition Document, 

PDD). 

 

 
Figur 1 Processbeskrivning. Källa: Stockholms stad. 2019. 

 

Efter en detaljerad processbeskrivning behöver processen nästan alltid optimeras, det vill säga 

bygga bort onödiga processteg. Efter optimering behöver processen granskas utifrån den 

valda tekniska lösningens möjligheter och förutsättningar. Vid granskningen bör alternativa 

lösningar tas i beräkning, exempelvis att den optimerade processen uppfyller ställda krav och 

önskemål, såsom kostnad-nytta.  

 

Nästa steg utgörs av själva Programmeringsfasen där den valda tekniska lösningen 

(exempelvis mjukvarurobot) programmeras för att utföra de arbetsmoment som processen 

utgörs av. Vidare skapas support för rapporter och underlag, inom detta steg. Efter 

programmering sker ett Testgenomförande i en så kallad Proof of Concept (PoC, ”mjuk start”) i 

produktionsmiljö eller i en testmiljö. I syfte att verifiera en fungerande automatiserad process 

och eventuella buggfixar. 

 

Vidare behöver det finnas någon som har ansvar för kontroll av exempelvis mjukvaruroboten 

och processen, att bevaka att processen fungerar och se till att eventuella avvikelser hanteras. 

Inför Produktionssättning behöver processen gås igenom för att fastställa vem som ska 

kontaktas vid olika typer av avvikelser. Vidare innefattar steget ett arbete med utbildning av 

personal och förändringsprocess och nya arbetsrutiner. I det sista steget Stabilisering och 

Uppskalning sker uppskalning av den automatiserade processen, löpande övervakning och 

rapportering till processägaren.2 

 
1 Inom systemutveckling antyder hög komplexitet att det finns många faktorer att ta hänsyn till. 
2 Hur prioriterar man vad man ska Automatisera? Stockholms stad, 2019. 
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2 Syfte och mål 
Syftet med omvärldsbevakningen är att dra lärdom av och inspireras av andra organisationers 

insatser. Omvärldsbevakningen ska även innehålla en kartläggning av pågående 

digitaliserings-/ automatiseringsinitiativ inom kommungemensamma interna tjänster och 

beskriva centrala processgruppernas arbete för ökad digitalisering inom stadens 

ekonomiprocesser.  

3 Avgränsningar 
Omvärldsbevakningens genomförande och analys har utgått från projektperspektivet, därav 

har omvärldsbevakningen avgränsats till faktorer och händelser som har betydelse för 

digitalisering och automatisering inom Göteborgs Stads ekonomiprocesser. 

4 Resultat 
I de organisationer som studerats framgår att det är vanligt att första testa automatisering i en 

liten skala via piloter. Det är viktigt att ta fram och fastställa modell och arbetssätt för att 

utveckla och förvalta automatiserade processer. För att kunna styra och utveckla 

automatiseringsarbetet skapas ofta en organisation som arbetar med att bedöma, utveckla och 

förvalt processerna som automatiserats. Kunskap och expertis byggs upp inom organisationen 

och successivt ökar mognaden och kunskapsnivån. För att lyckas med ett hållbart arbetssätt 

för automatisering har organisationen en övergripande strategi som stödjer styrning och 

utvecklingen framåt. 

 

Att automatisera processer ställer krav på organisation, teknik och människa eftersom det 

innebär nya och förändrade arbetssätt. I förändringsarbetet krävs det att chefer leder 

verksamhetsutvecklingen och skapar förutsättningar för medarbetare att se nyttan med 

automatiseringen. Erfarenheten visar också att när medarbetare väl fått kunskap och 

erfarenhet av automatisering och dess möjligheter kommer många nya idéer fram inom olika 

verksamhetsområden. Det kan ibland liknas vid en snöbollseffekt. 

4.1 Strategi 
Digitalisringstrategi tas fram för att beskriva ett framtida läge och målbild, på så sätt kan 

strategier ha likheter med visioner. Den betydande skillnaden är att strategin ofta har ett 

kortare tidsspann och innehåller tydliga, definierade och konkretisering av visionens målbild. 

 

En tydlig strategi svarar även på ”hur” målen ska uppnås och kan förenkla beslutsprocesser 

samt bedömningen vid prioritering. Strategin beskriver också hur uppföljning av nyttor och 

effekter ska ske.  

 

I omvärldsbevakningen har projektet valt att undersöka Stockholms stad och Södertälje 

kommuns arbete med automatisering och framtagande av digitaliseringsstrategier. 

Gemensamt för organisationerna är att de har som mål att ta till vara på och effektivisera 

digitaliserings möjligheter för verksamhetsutveckling. Men även att ta vara på medarbetarnas 

kompetens och möta framtidens utmaningar, medborganas förväntningar och behov av 

offentlig sektor.

 

4.1.1 Stockholms strategi 
Stockholm stads strategi utgår och grundar sig i en tydlig målbild ”Smart och uppkopplad 

stad”. En målbild som grundar sig i stadens behov och tar avstamp från Stockholms stads 
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Vision 2040. Målbilden innefattar: Social-, Ekologisk-, Ekonomiskt- och Demokratisk 

hållbarhet. Strategins genomförande består av tre huvudområden: Samordning och 

samverkan, Kommunikation, Prioriterade projekt, vilka innefattar åtta principer.3 

 

I deras strategi har ett antal strategiska möjliggörare identifierats: Verksamhet (styrning och 

ansvar, organisation, kultur, ledarskap och medarbetarskap, användning och processer), 

Teknik (applikationer och tjänster, digitala plattformar och it-infrastruktur, informationssäkerhet 

och integritet) och Kostnadsfördelningsprinciper (kostnaden för verksamhetsspecifika 

lösningar och tjänster bör bäras av det verksamhetsområde som använder dem). 

4.1.2 Södertäljes strategi 
I Södertälje kom de till insikten att arbetet med digitalisering behöver ta ett samlat grepp kring 

digitalisering på central nivå. Eftersom samverkan och standardiserade arbetssätt är 

nödvändiga för att: ta tillvara synergier, medborgarnas behov, medarbetarnas kompetens, 

möjliggöra adekvata investeringar och effektivisering. 

 

Södertälje kommun har skapat ett Digitaliseringsforum för att stärka helhetsgreppet och fånga 

upp utvecklings- och kompetensforum. Forumet innefattar representanter från kommunens 

samtliga kontor, och syftar till att bryta de kontorsvisa stuprören genom att möjliggöra central 

koordination av aktiviteter samt för kontoren att dela och stärka digital kompetens och 

erfarenheter med varandra. 

 

Södertälje har formulerat fyra övergripande och strategiskt prioriterade områden: 

Tillgänglighet, Utveckling, Kompetens och Effektivitet. På den operativa nivån finns det 

handlingsplaner som ”jackar i” den övergripande strategin. I tabellen nedan beskrivs 

Södertäljes så kallade fyrkomponentsstrategi. 

 
Tabell 3 Beskrivning av Södertäljes strategi. 

Komponent Beskrivning 

Tillgänglighet • Tillgång till information och tjänster 

• Kundanpassade lösningar 

• ”Lätt att göra rätt” 

• Oberoende av teknisk plattform 

Utveckling • Öka medborgarnas och medarbetarnas digitala kompetens 

• Bättre kvalitet 

• Frigjord arbetstid 

Kompetens • Omvärldsbevakning 

• Ledarskap som främjar förändring 

• Stödjande verktyg 

• Infrastruktur för digitala tjänster 

Effektivitet • Använda resurser effektivt 

• Digitalisering av tjänster och verktyg 

• Förbättrade arbetssätt 

• Hög informationssäkerhet 

 

 
3 1) Satsningar utgår från målgruppernas behov, 2) Prioritering sker i linje med målbilden, 3) Utveckling bygger på det som 

redan pågår, 4) Utveckling sker genom samarbete internt och externt, 5) Långsiktighet genomsyrar alla satsningar, 6) 
Information samlas in med hänsyn till andra 7) Digitalisering finns med i stadsplaneringsprocesser, 8) Förändring drivs genom 
kommunikation internt och externt.  
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4.2 Kartläggning av digitaliserings-/ automatiseringsinitiativ inom 

kommungemensamma interna tjänster 
Samhället står inför stora utmaningar framöver på grund av minskade skatteintäkter, en 

åldrande befolkning och ökade behov av och krav på digitala tjänster. Att möta dessa 

utmaningar ställer stora krav på verksamhetsförändringar, att vi jobbar smartare och 

effektivare. Intraservice driver flera utvecklingsinitiativ (se exempel i  Figur 1) som alla har 

målet att vara till nytta för boende, besökare, företagare och medarbetare. I slutändan handlar 

det om att använda digitaliseringens möjligheter för att jobba smartare och erbjuda en bättre 

och effektivare service till de vi är till för. 

 

 
Figur 1 Illustration över de initiativ som ingår i tjänsteplan 2019. 

Inom alla verksamhetsområden pågår omfattande utvecklingsinitiativ med fokus på 

digitalisering. Det finns flera gemensamma utmaningar för de pågående utvecklingsinitiativen. 

Det krävs till exempel nya förhållningssätt där digitala projekt inte i första hand handlar om IT 

och teknik utan om utveckling av verksamheten där digitala verktyg är en möjliggörare för 

effektivare arbetssätt. Projekten som bedrivs behöver ha ett ökat fokus på användbarhet, 

förändringsledning och ett nära samarbete mellan olika parter i staden. För att kunna 

digitalisera krävs det att staden enas om gemensamma processer innan digitalisering av 

processer eller delar av processer kan genomföras.  

 

Inom vård och omsorg görs satsningar, bland annat ett ESF-projekt som syftar till att öka den 

digitala kompetensen hos medarbetare och chefer i staden. Ökad kunskap behövs för att 

säkerställa att nya arbetssätt implementeras och att de förväntade nyttorna med nya IT-stöd 

och arbetssätt uppstår.  

 

Inom befintliga tjänster pågår kontinuerlig utveckling genom automatisering. Några exempel på 

projekt och program som ger nya förutsättningar för digitalisering och automatisering inom 

ekonomiområdet listas nedan:  

 

Programmet ”Att arbeta digitalt”, övergripande projekt it där målet är att förbättra våra digitala 

verktyg och underlätta administration och samarbete. Programmet innefattar: 

• e-arkiv och ärendehantering 

• dokumenthantering 

• samarbetsytor 

• styrande dokument 

• elektronisk signering 
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Projekt och utveckling inom förvaltning 

• Avveckling av Lotus Notes  

• Mobilitet, arbete pågår med att ta fram ett arbetssätt för kvalitetssäkring av 

framtagning av mobila lösningar vilket ökar möjligheterna att ta fram nya mobila 

lösningar som tex signering via app.  
• E-faktura utländska leverantörer, projekt drivs via Konsument och medborgarservice 

och kommer underlätta administration kopplat till utländska leverantörer.  

• Utveckling av mobilapplikation Hypergene/ Nekksus, ska ge en förenklad överblick av 

ekonomiska läget och uppgifter att hantera. 

• Stöd vid uppföljning av inköp – inköpsanalysverktyg ger överblick över förvaltningens 

inköp. 

• Beslutstöd, möjlighet att samla systematisk samla in och analysera underlag inför 

beslut, pilot pågår i två förvaltningar. 

 

Verksamhetsområde HR har drivit en förstudie under året med fokus på HR processer och 

automatisering med stöd av Robotic Process Automation (RPA). Tjänsteforum HR har fattat 

beslut om att starta en pilot kring automatisering av nominerade processer avseende 

arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg samt inkomstförfrågan till Försäkringskassan. Piloten 

planeras att starta i början av 2020 och kommer att skapa förutsättningar för kommande 

projekt att hitta synergieffekter som till exempel gemensamt lärande kring processarbete, avtal 

och upphandling. Tjänsteforum HR kommer att fatta beslut om att starta piloten när de 

identifierade strategiska förutsättningar börjar införas. Förutsättningarna är framtagna via 

omvärldsanalyser och genom dialog i samverkan med övriga verksamhetsområden som har 

fokus på automatisering (se nedan).  

 

Under 2019 har verksamhetsområdena Ekonomi och Operativt inköp, HR och Vård och 

omsorg samverkat kring digitalisering med fokus på automatisering. Ett samverkansnätverk 

har startats upp för att byta erfarenheter samt att samverka kring omvärldsbevakning, 

kompetensutveckling och att sträva efter en gemensam målbild. Under hösten har 

samverkansgruppen bjudit in funktioner från Intraservices it-organisation, såsom it-chef och it-

arkitekt samt förvaltningens/ stadens digitaliseringsstrateg för att påbörja dialog och arbete 

kring Intraservice övergripande arbete kring digitalisering/ automatisering.  

 

Behovsbilden som framkommit i samverkansgruppen är att Intraservice behöver: 

 

• Fatta beslut om strategi och plan för arbete med automatisering för staden 

• Skapa organisation med arbetssätt för att ta hand om behov och önskemål från 

verksamheten när det gäller automatiserade processer   

• Ta fram en prismodell för automatiserade processer 

 

Samverkansgruppen kommer tillsammans med cheferna inom verksamhetsområdena driva 

frågan vidare samtidigt som projektet pågår. Projekten kommer att ta fram och testa verktyg 

och arbetssätt som avser till exempel processkartläggning, förändringsledning, enklare verktyg 

för nominering och effektkartläggning etc.  

4.2.1 Digitala Göteborg 
Projektet Digitala Göteborg fick i uppdrag av Göteborgs stad att genomlysa brister och 

möjligheter med stadens sätt att styra, samordna och finansiera digitalisering av 

verksamheterna och ta fram åtgärder. Projektet har presenterat en rapport med slutsatser om 

stadens utmaningar som är direkt eller indirekt kopplade till digitalisering och automatisering. 

Projektet skriver i sin rapport att det saknas en övergripande vision för hela staden när det 

gäller digitalisering. Nedan beskrivs en sammanfattning av stadens utmaningar: 
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Strategi: 

• Att de program som är beslutade ger ingen tydlig samordnad inriktning för hur 

Göteborgs Stad ska ta sig an sina utmaningar med stöd av digitalisering.  

• Det är svårt att få ett grepp om vilka styrdokument som man har att förhålla sig till. 

• Målen är otydligt formulerade och uttrycker inga konkreta nyttor, vidare adresserar 

målen inte de utmaningar som staden har. 

• Strategierna för att nå målen är på en allt för övergripande nivå. 

Plan: 

• Mängden av styrande dokument bidrar till att framtida implementeringar blir väldigt 

komplexa och/ eller otydliga. 

• Projekt med störst värde för organisationen prioriteras inte alltid bland annat på grund 

av bristande kompetens hos utförarna. 

Organisation: 

• Det finns en inbyggd tröghet som gör att projekt tar längre tid än förväntat. 

• Att det finns beslutsfattare som upplever att de saknar nödvändig kompetens, men 

även att beslutsunderlagen lämnar en del att önska. 

• Arbetet utförs mycket i egna stuprör med dålig överblick över helheten. 

• Det är ibland oklart vilket mandat en har i sin roll. 

Styrning: 

• Det finns oklarheter från den politiska styrningen om vad som ska prioriteras. 

• Det saknas gemensamma kriterier för att följa upp nyttor och kvalitet. 

• Få ekonomiska incitament för att driva effektivisering. 

• Fokus på att skapa struktur och kontroll, och mindre fokus på att bli mer agil. 

Övrigt: 

• Det finns brister i hemtagning av nyttor. 

• Projekt kan överlämnas till förvaltning utan leveranskontroll 

• Undermåliga beslutsunderlag 

• Det finns vissa brister avseende resurser och kompetens inom ny teknik. 

 

Under hösten 2019 arbetar projektet med att ta fram ett beslutsunderlag till 

kommunfullmäktige, vidare är projektets mål att ta fram: 

• Ett reviderat program för Göteborgs Stads väg mot e-samhället som visar vart vi vill med 
digitalisering i Göteborgs Stad. 

• En ny styr-, samordnings och finansieringsmodell som beskriver hur vi arbetar och fattar 
beslut för största möjliga nytta och utvecklingstakt. Denna modell kommer bland annat att 
ersätta nuvarande regler och riktlinjer för kommungemensamma interna tjänster. Modellen 
kommer er ersätta nuvarande regler och riktlinjer för kommungemensamma interna 
tjänster. Andra styrande dokument som berör området kan också komma att påverkas. 

• Tydliggöra Intraservice uppdrag att driva digitaliseringen i Göteborgs stad. Roller, ansvar 
och arbetssätt i staden ska beskrivas.   

För att säkerställa samverkan, representation och bemanning från alla delar av stadens 

verksamheter finns det delprojektledare från olika delar av staden: 

• Vård & Omsorg 

• Utbildning 

• Kultur & Fritid 

• Samhällsbyggnad 

• Näringsliv & Arbete 

• Demokrati & Delaktighet 

• Stödtjänster & IT-infrastruktur 
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4.2.2 De centrala processgruppernas arbete 
Under 2017 pågick ett flertal projekt på Intraservice med uppgiften att standardisera ett urval 

av stadens ekonomiprocesser. Syftet var att kartlägga och utveckla processerna för moms, 

kundreskontra, anläggningsredovisning samt bokslut och redovisning. Processgrupper för 

dessa processerna bilades under 2018 och processgrupperna arbetar med förbättringsförslag 

för att utveckla och förbättra ekonomiprocesserna. I slutet av 2018 bildades även en 

processgrupp för budget och prognos, men är ännu inte en standardiserad process. Inom 

ramen för det operativa inköpet kartlades under 2018 processen beställning till betalning och 

procesgruppen hade sitt första möte i början av 2019. Beställning till betalning ingår i den 

standardiserade processen för ekonomi och operativt inköp.  

 

Processgrupperna består av centrala processledare, lokala processledare från olika 

förvaltningar, representanter från stadsledningskontoret, centralt verksamhetsstöd, ekonomi 

och redovisningstjänster på Intraservice. Samverkan sker med befintliga användargrupper för 

redovisning, kundreskontra, inköp och upphandling och ekonomichefsgrupper. Rapportering 

från processgrupperna sker till tjänsteansvarig och tjänsteforum för ekonomi samt tjänsteforum 

för operativt inköp.  

 
Sedan processgrupperna startades har de bland annat arbetat med att kartlägga de 

ekonomiska processerna4, och processkartorna finns på stadens intranät. Syftet med att ta 

fram och kartlägga standardiserade processer är att stadens verksamheter genom att arbeta 

på samma sätt, ska minska sårbarheten, bli effektivare, öka kvaliteten på utdata och underlätta 

digitalisering. Den 19 september 2019 beslutade tjänsteforum för ekonomi och tjänsteforum för 

operativt inköp följande: 

 

Tjänsteforum för ekonomi och tjänsteforum för operativt inköp beslutar att 

stadens förvaltningar senast 1 mars 2020 ska ha påbörjat implementering av 

de standardiserade processerna; Bokslut och redovisning, Moms, 

Beställning till betalning, Kundreskontra samt Anläggning. Vid utgången av 

2020 ska samtliga förvaltningar arbeta i enlighet med samtliga 

standardiserade processer för området.5 

 

På samma möte som beslutet om standardiserade processer togs fastställdes även en vision 

för processerna inom område ekonomi och operativt inköp: 

 

Göteborgs Stads standardiserade ekonomiprocesser och processen för 

operativt inköp ska vara moderna och effektiva samt kännetecknas av hög 

kvalité och säkerhet. Vi ska uppmuntra till förenklingar av de 

standardiserade processerna för att frigöra mer tid för analys och 

verksamhetsstöd. Vi arbetar tillsammans i staden med kommuninvånarnas 

och kundernas bästa i fokus.6 

 

Utöver arbetet med kartläggning av de standardiserade processerna arbetar 

processgrupperna med utvecklings- och förbättringsförslag av processerna inom ekonomi och 

operativt inköp. Mindre förändringar kan genomföras direkt, medan medelstora och stora 

förändringar ska lyftas till tjänsteansvarig som sedan avgör om det ska tas vidare till 

tjänsteforum. Tjänsteforum för ekonomi samt tjänsteforum för operativt inköp har efterfrågat 

förslag på större förbättringar, därför har processgrupperna lämnat förslag på inspel till 

 
4 Avser ej gruppen budget och prognos som inte har en gemensam process. 
5 Hämtat från presentationen TF 2019-09-19 som finns på https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/Intraservice-Alla-
VaraTjansteomraden/SitePages/Ekonomi.aspx under mappen Tjänsteforum/2019/2019-09-19 
6 Hämtat från presentationen TF 2019-09-19 som finns på https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/Intraservice-Alla-
VaraTjansteomraden/SitePages/Ekonomi.aspx under mappen Tjänsteforum/2019/2019-09-19 

https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/Intraservice-Alla-VaraTjansteomraden/SitePages/Ekonomi.aspx
https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/Intraservice-Alla-VaraTjansteomraden/SitePages/Ekonomi.aspx
https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/Intraservice-Alla-VaraTjansteomraden/SitePages/Ekonomi.aspx
https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/Intraservice-Alla-VaraTjansteomraden/SitePages/Ekonomi.aspx
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tjänsteplan år 2021. Några av dessa inspel kommer processgrupperna att arbeta vidare och 

lämna idébeskrivningar till tjänsteforumen. Tjänsteforum har valt att vissa av inspelen från 

processgrupperna ska lämna över till projektet Digitalisering inom ekonomiområdet. Det avser 

automatisering av abonnemang, högre krav på leverantörer så att kostnadsställe kan sättas 

per automatik och automatisera konteringar av interna mellanhavanden. Central 

processledning samt processgrupperna har ett nära samarbete med projektet digitalisering 

inom ekonomi för att hitta effektiva processer att digitalisera.  

5 Reflektioner 
Omvärldsbevakning del 1 och 2 har visat att det finns flera framgångsfaktorer i arbetet med 

digitalisering/ automatisering. Det är viktigt att fortsätta att omvärldsbevaka för att lära av de 

kommuner och verksamheter som kommit längre i sitt arbete.  

 

Flera projekt och utvecklingsuppdrag pågår i staden och det kommer att behövas samordning för 

att vi inte ska tappa fart i pågående arbeten där fokus är att kunna automatisera för att 

effektivisera. Göteborg Stad håller på att ta fram och skapa de strategiska förutsättningarna för 

kommande arbete och det kommer behövas ett långsiktigt arbete på taktisk och operativ nivå för 

att Göteborgs Stad ska skapa den plattform som behövs för att kunna ta fram arbetssätt och 

metoder och driva automatisering tillsammans i staden.  

 

Några av de områden som kommer behöva klargöras i arbetet med automatisering är: 

 

• Var ska lösningen ligga? 

• Vilka leverantörer ska användas? 

• Vem bör vara ansvarig för lösningarna? 

• Vem ska sköta förvaltning och kontroll? 

• Vilken organisationsmodell och kompetens behövs? 

• Hur ska lösningarna förvaltas? 

  

För projekt på operativ nivå finns det flera framgångsfaktorer som vi kan lära oss av.  Nedan 

beskrivs några områden:   

 

• Kunskap och kommunikation  

Det är viktigt att de som är involverade i projektet, allt ifrån från styrgrupp till 

projektmedlemmar och arbetsgrupper har kännedom och får kunskap om målsättning med 

arbetet. Det är även viktigt att hålla en tät dialog med chefer och fackliga representanter för att 

fånga upp farhågor och omhänderta dessa 

 

• Delaktighet och medskapande 

Medarbetarna i verksamheterna som ska ta emot och förvalta verksamhetsutvecklingen måste 

vara och känna sig delaktiga i utvecklingen, från verksamhetsprocesser och inblick i den 

tekniska utvecklingen. I takt med att medarbetare får ökad kunskap om vilka processer som 

passar för automatisering så kommer fler och fler processer att nomineras.  

 

• Processarbete  

Det pågående arbete med stardisera stadens processer inom ekonomiområdet är en 

grundförutsättning för att kunna automatisera. Att kunna identifiera, optimera och till slut 

automatisera processer kräver tid, tålamod och kunskap.  

 

• Lösningsalternativ 

Innan en teknisk lösning övervägs måste en utvärdering genomföras huruvida processen bör 

automatiseras. Val av lämplig lösning behöver övervägas och kontinuerlig omvärldsbevakning 
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behövs för att välja lösningar som är hållbara på längre sikt. Nytta i förhållande till kostnader 

ska övervägas vid val av lösning.  

6 Slutsats  
För projektets framfart och bidrag till stadens digitalisering, i synnerhet inom ekonomiområdet, 

krävs det lyhördhet och fortsatt samverkan med övriga digitaliseringsinitiativ samt användarna 

ute i staden. Omvärldsbevakningen bidrar med lärande utblick på andra organisationers 

insatser och användbara metoder och arbetssätt för projektets arbete med digitalisering och 

automatisering. 

 

För att lyckas med automatisering krävs det tålamod och mod. Mod att våga testa och 

misslyckas, men även tålamod med att det tar tid att optimera processer och få med alla i 

förändringen av nya arbetssätt. För att lyckas behöver vi i staden arbeta tillsammans för att 

effektivisera genom automatisering.   

 

 


