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Versionshantering  
<Redovisa vad som skiljer mellan de olika utgåvorna genom att ange vad som ändrats, samt 

syfte och orsak till det. Hänvisa till eventuella beslut.> 

 

Utgåva Datum Beskrivning Ändrat av 

0.1  Första utkast Sidi Stoor/ Jonas 
Ahlberg 

0.2 2019-06-04 Komplettering, revidering, utkast till 
projektägare. 

Sidi Stoor 

0.3 2019-06-07 Justeringar av formalia och sammanfattning Sidi Stoor 

1.0 2019-06-10 Slutversion Sidi Stoor 

1.1 2019-06-19 Revidering enligt styrgruppsbeslut Sidi Stoor 

 

Sammanfattning  

Inom ramen för projektet Digitalisering inom ekonomiområdet har projektet genomfört en 

omvärldsbevakning med fokus på politiska-, ekonomiska-, sociala-, teknikmässiga-, 

miljömässiga- och juridiska omvärldsfaktorers möjliga påverkan på digitalisering inom stadens 

ekonomiområde, samt vilka lärdomar kan vi dra från andra organisationers digitaliseringsresa. 

 

Undersökningen visar att det finns tecken på att högkonjunkturen är på väg ner mot 

normalkonjunktur, vilket kan påverka den kommunala välfärdsservicen. De demografiska 

förändringarna påverkar Göteborgs Stad som organisation på ett direkt sätt när 

serviceåtagandet i staden ökar. 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 stora omställningar i hur förvaltningar och bolag inom staden måste förändras. 

 

Göteborgs Stad påbörjar sin resa inom automatisering och robotisering under 2019 och ligger 

därmed cirka 2 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. 

 

För att möta stundande utmaningar för den offentliga sektorn och för Göteborgs Stad i 

synnerhet så måste vi i staden våga tänka nytt och våga använda digitaliseringens möjligheter 

för att inte halka efter övriga kommuners utveckling och samhällsutvecklingen. 
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1 Introduktion 
Omvärldsbevakningen utgör en del av projektet Digitalisering inom ekonomiområdet som 

genomförs under 2019. 

 

I projektplanen ingår det att genomföra en omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen ger en 

bredare kontext till de omvärldsfaktorer som kan kopplas till digitalisering inom 

ekonomiområdet, på kort och lång sikt, och belyser projektet i ett bredare perspektiv. 

 

Omvärldsbevakningen har delats in i två delar, del 1 fokuserar på en bredare nulägesbild av 

omvärldsfaktorer för projektet Digitalisering inom ekonomiområdet. Del 2 kommer att innehålla 

en konkretisering och fördjupning av de lärdomar som kan dras från vår omvärld, samt vilka 

vitala delar som bör ingå i det fortsatta arbetet med digitalisering inom ekonomiområdet. 

2 Syfte och mål 
Syftet med omvärldsbevakningen är att undersöka möjliga omvärldsfaktorer som kan påverka 

projektets projektmål och effektmål, samt dra lärdom av erfarenheter från projektets omvärld. 

3 Metod 
Undersökningens metod har dragit inspiration från två etablerade kvalitativa metoder, 

nämligen litteraturstudie och semistrukturerad metod. Undersökningens insamlade material 

utgjordes av: tryckta källor, såsom rapporter och policies, samt dialogmöten med 

representanter från Västra Götalandsregionen, Helsingborgs stad och Malmö stad. 

 

För att kunna besvara undersökningens syfte och mål har undersökningens analysramverk 

inspirerats av PESTEL-modellen. En modell som möjliggör strukturerad analys av 

omvärldsfaktorer. Akronymen PESTEL bildas av Politiska-, Ekonomiska-, Sociala-, 

Teknologiska-, Miljömässiga- och Juridiska omvärldsfaktorer. Begreppen representerar olika 

dimensioner i analysmodellen, vilket bidrar till att identifiera och analysera relevanta 

omvärldsfaktorer som kan påverkan på det fortsatta arbetet med digitalisering inom 

ekonomiområdet  
 

Tabell 1 Undersökningens analysramverk fördelat på dimension och exempel på omvärldsfaktorer. 

Dimension Omvärldsfaktorer  

Politisk Politisk viljeriktning, policies, skatter, politisk 
stabilitet 

Ekonomisk Tillväxt, konjunktur  
Social Kultur, hälsa, demografi, säkerhet, attityder i 

samhället 
Teknik och forskning Forskning, utveckling, innovation, 

förändringshastighet 
Miljömässiga Ekologi, miljö, klimat 
Juridiska Lagar, direktiv, förordningar 

 

3.1 Avgränsningar 
Undersökningen genomförande och analys utgick för perspektivet för projektet Digitalisering 

inom ekonomiområdet, därav har undersökningen inte tagit med företeelser som inte bedöms 

påverka Göteborgs Stads ekonomiområde. 
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4 Resultat 

4.1 Politiska omvärldsfaktorer 
Avsnittet redogör för den politiska flernivåstyrningen av digitaliseringen och dess 

förutsättningar ur projektets perspektiv, från nationell till lokal nivå. 

4.1.1 På den nationella nivån  
Arbetet och ambitionerna kring digitalisering sipprar igenom hela flernivåsystemet, från den 

internationella nivån ner till nationell, kommunal och regional. Redan 2013 definierade E-

delegationen den offentliga sektorns e-förvaltning: 

 

”Begreppet e-förvaltning definieras som verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning 

som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerat med 

organisatoriska förändringar och nya kompetenser (SOU 2013:75, s. 18).”  

 

I sitt slutbetänkande lyfte e-delegationen en rad punkter för att nu målen för e-

förvaltningsutvecklingen, bland annat att regeringen behöver vara pådrivande för den digitala 

utvecklingen inom offentlig sektor. I syfte att utvecklingen leder till att digitala tjänster blir 

förstahandsval i offentlig sektor (SOU 2015:66). 

 

Den statliga digitaliseringspolitiken syftar till att använda och främja de möjligheter som 

digitalisering kan föra med sig. Bland annat handlar det om att regleringar av exempelvis 

elektronisk kommunikation och frågor om digitalisering inom offentlig förvaltning 

(Regeringskansliet, 2019).  

 

I syfte att stödja den offentliga förvaltningens arbete med digitalisering inrättades den 1 

september 2018 Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). DIGG har det nationella uppdraget 

att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den 

offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig (DIGG, 2019). 

 

Den 10 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten och riktlinjer för den ekonomiska 

politiken (Prop. 2018/19:99). För Göteborgs Stads del har Stadsledningskontoret gjort 

bedömningen att vårändringsbudgeten ger relativt marginella förändringar i förhållande till 

gällande budget. Dock poängterar Stadsledningskontoret att staten via statsbidragen bidrar till 

att skapa kortsiktiga planeringsförutsättningar för staden (Stadsledningskontoret, 2019). 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stödjer dess medlemmar i att utveckla välfärden 

med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Genom att bland annat driva på, stödja och 

samordna sina medlemmar för att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Det görs bland 

annat genom gemensamma lösningar-, krav- och upphandling, standardisering och riktlinjer.1 

Vidare har SKL en handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling inom 

områdena: arkitektur och säkerhet, digital infrastruktur, gemensamma lösningar, ledning och 

styrning, samverkan och informationsförsörjning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019). 
 

  

 
1 Det finns flertalet initiativ för gemensamma insatser, bland annat samverkansportalen Dela Digitalt, Tjänstekatalogen vars 

syfte är att bidra till återanvändning av information. Gemensamma kravställningar som syftar till att skapa konsensus om en 
gemensam nivå, effektivisera och underlätta utveckling och upphandling. 
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4.1.2 På den regionala nivån 
2015 antog regionstyrelsen en Digital agenda som bygger på den nationella agendan. Den 

regionala agendan har tre övergripande mål: 1) Enklare vardag för privatpersoner och företag, 

2) Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, 3) Högre kvalitet 

och effektivitet i verksamheten (Västra Götalandsregionen, 2015). 

 

Handlingsplan för digital agenda Västra Götaland kan sägas utgöra en beskrivning av de 

åtgärder och området som länet gemensamt har beslutat om för att nå de tre övergripande 

målen i den regionala digitala agendan. Vidare har det utformats en genomförandeplan för 

Digitaliseringsrådet, som är en arbetsgrupp med representanter från Västra 

Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelsen, Göteborgsregionen (GR), Boråsregionen, 

Skaraborgs kommunalförbund, VästKom, Göteborgs Stad, Business Region Göteborg, 

Fyrbodal och Högskolan i Skövde. Handlingsplanen innehåller flertalet punkter 

(förutsättningar) för att uppfylla de övergripande målen (Västra Götalandsregionen, 2015). För 

projektets och Omvärldsbevakningens syfte och mål har vi valt att lyfta fram mål och punkter 

enligt nedan: 

Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag 

• Öka antalet e-tjänster i syfte att ge bättre service och ökad nytta för privatpersoner och 

företag. 

• Långsiktig informationsförsörjning bör involvera alla offentliga organisationer. 

• Digital kompetens och utnyttjande av digitaliseringens möjligheter i det kommunala 

grunduppdraget och välfärdsservice  

Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

• Tillgängliggörande av offentlig information (öppna data) 

Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna 

• Löpande informera om tjänster/ områden som stimulerar regional e-utveckling. 

• Öka innovation i offentliga tjänster. 

• Utreda effektiv offentlig IT-drift 

• Utreda hur administrativt dubbelarbete kan undvikas genom digitala integrationer. 

4.1.3 På den kommunal nivån 
Göteborgs Stad har ett antal styrande dokument för digitalisering, bland annat: Program för e-

samhälle, Göteborgs Stads riktlinje för nyttorealisering, Program för utveckling av intern 

service för staden, Göteborgs Stads tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster 

2019–2021 och Göteborgs Stads innnovationsprogram 2018–2023. 

 

Under hösten 2014 antog kommunfullmäktige program för Göteborgs Stads väg mot e-

samhället2. Programmet anger inriktning för stadens arbete med digitalisering samt att under 

programperioden 2015–2020 ska årliga handlingsplaner tas fram (Stadsledningskontoret, 

2018). Hösten 2017 beslutade kommunfullmäktige att nämnden för Intraservice får i uppdrag 

att från och med den 1 januari 2018 ansvara för, och driva Göteborgs Stads övergripande 

digitaliseringsarbete. Nämnden för Intraservice och Nämnden för konsument- och 

medborgarservice gavs i uppdrag att, i samråd med övriga nämnder och bolag, utarbeta 

förslag på renodlad styr-, samordnings- och finansieringsmodell för verksamhetsutveckling 

med hjälp av digitalisering samt leverans av intern och extern service i Göteborgs Stad 

(Stadsledningskontoret, 2018). 

 

För att fullgöra digitaliseringsuppdraget bedömde nämnden för Intraservice att 

handlingsplanen som gäller under perioden 2015–2020 bör revideras. I och med att 

digitaliseringsarbetet fått ett tydligare genomslag i Göteborgs Stads tjänsteplan för 

 
2 E-samhället omfattar utnyttjande av IT i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Utvecklingen av e-samhälle 
erbjuder stora möjligheter att möta ökade förväntningar på myndigheters service och att hantera de samhällsutmaningar som 
kommer med demografisk förändring, finansiering av välfärdsservice, globalisering och klimatförändringar. 
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kommungemensamma interna tjänster (2018) bedömde stadsledningskontoret att 

tjänsteplanen också utgör handlingsplan för e-samhälle 2018, vilket innebär att 

handlingsplanen för e-samhället kan vävs in i Göteborgs Stads tjänsteplan för 

kommungemensamma interna tjänster (Stadsledningskontoret, Revidering av Göteborgs 

Stads program för e-samhälle, 2018). 

 

Endast 4 procent av Sveriges kommuner har ett beslutat ramverk för nyttorealisering och 

verksamhetsutveckling genom digitalisering (Ekonomistyrningsverket, 2018). För Göteborgs 

Stad del finns det beslutade riktlinjer att tillämpa nyttorealisering i alla projekt, där digitalisering 

är en del av lösningen. Nyttorealisering är en del av dagens styrningskoncept för projekt och 

innebär ökade möjligheter till ökad kvalitet i beslutsunderlag, mer likvärdig värdering och 

prioritering av utvecklingsinitiativ och ökade hemtagningseffekter utifrån ett ekonomiskt och 

kvalitativt perspektiv (Göteborgs Stad, 2017).  

4.2 Ekonomiska omvärldsfaktorer 
Kommunallagens 11 kap 1§ gör gällande att kommuner och regioner ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I samma paragraf anges att fullmäktige ska besluta 

om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KL 2017:725). Vidare anger kommunallagen att 

den årliga budget som kommunfullmäktige beslutar om ska upprättas så att intäkterna 

överstiger kostnaderna, det så kallade Balanskravet. Vid ett negativt resultat ska det regleras 

inom tre år om inte synnerliga skäl föreligger eller resultatutjämningsreserv disponeras.   

 

På grund av globala som lokala påverkansfaktorer står kommunala sektorn inför stora 

utmaningar när det gäller finansiering, kompetensförsörjning, en åldrande befolkning och ett 

högt flyktingmottagande (Mörk, Erlingsson, & Persson, 2019). Vissa kommunala verksamheter 

i Sverige dras med underskott och skatteintäkterna ökar inte en önskvärd takt, vilket delvis kan 

föranledas av den demografiska utvecklingen (SKL, 2018).  

 

Under hösten 2017 överlämnade Stadsledningskontoret tillsammans med PwC rapporten 

Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar 2017–2035. Rapportens slutsats är 

att staden på sikt kommer att få ett strukturellt gap mellan intäkter och kostnader 

(Stadsledningskontoret, 2017), en slutsats som håller än idag och bekräftas av rapporterna 

som redovisas för nedan. För att nå balans 2035 krävs det enligt rapportens beräkningar: 1) 

att det genomförs en skattehöjning, 2) eller kostnadsminskningar såsom sänkta ambitioner, 

servicenivåer eller effektiviseringar. 3) alternativt en kombination av båda alternativen 

(Stadsledningskontoret, 2017). 

 

Under våren 2019 överlämnade Stadsledningskontoret (2019) över en uppföljningsrapport för 

stadens ekonomiska läge till Kommunstyrelsen. Uppföljningsrapporten ger för handen att 

slutsatserna i rapporten Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar 2017–2035 

håller än idag. Vidare poängterar Stadsledningskontoret att flertalet prognosmakare har i de 

senaste prognoserna justerat ner sina bedömningar avseende BNP-utveckling för de 

kommande åren. Och att det för Sveriges del kan noteras en inbromsning, från högkonjunktur 

till normalkonjunktur (Stadsledningskontoret, 2019). 
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4.3 Sociala/ sociokulturella omvärldsfaktorer 
Konjunkturrådet har granskat den befintliga kommunmodellen och undersökt hur 

ändamålsenlig den är för att möta framtidens utmaningar och om den ger kommunerna rimliga 

förutsättningar att förse medborgarna med viktiga välfärdstjänster såsom skola och 

äldreomsorg. Rapporten har identifierat att den demografiska utvecklingen där den åldrande 

befolkningen ökar förfrågan på omsorgstjänster och allt förre människor i yrkesarbetande 

åldrar ska försörja allt fler som inte arbetar (Mörk, Erlingsson, & Persson, 2019). Göteborgs 

Stad är inget undantag i detta avseende och går mot en demografisk utveckling med en 

minskad andel i arbetsför ålder. En utveckling som leder till att en mindre andel av 

befolkningen kommer att försörja en ökad andel barn unga och äldre (Göteborgs Stad, 

Årsredovisning 2018, 2019). 

 

Förutom att en växande andel äldre leder till ökad efterfrågan på barn-och äldreomsorg, 

tenderar människors förväntningar på välfärdstjänster att växa i takt med att deras inkomster 

ökar. Produktiviteten i kommunernas arbetsintensiva tjänsteproduktion utvecklas dessutom 

inte i samma takt som i privat sektor, framför allt inte jämfört med tillverkningsindustrin. 

Sammantaget innebär detta ett ökat kostnadstryck i tillhandahållandet av kommunal 

välfärdsservice. För dagens och kommande utmaningar lyfter Konjunkturrådet fram digitala 

verktyg som ett sätt att stödja effektiviseringsarbetet med mer tillförlitlig information (Mörk, 

Erlingsson, & Persson, 2019).  

 

Göteborgs Stad växer årligen med cirka 8 000 personer vilket kan bidra till viss ökning av 

antalet medarbetare (Stadsledningskontoret, 2019), vidare har Stadsledningskontoret tagit 

fram en befolkningsprognos vilken redovisas i figuren nedan. 
 

 

Figur 1 Kommunprognos fram till 2040. Källa: Göteborgs Stad – Statistik och analys, 2019. 

Figuren ovan redovisar den senaste befolkningsprognosen för Göteborgs Stad. I början av 

2019 var folkmängden 572 542 personer och förväntas blir 736 000 personer fram till 2040. 

Det vill säga en befolkningsökning med 164 000 invånare (Stadsledningskontoret, 2019). 
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Stora krav ställs redan idag på vård- och omsorg och våra pensionssystem. Relativt sett är 

dagens äldre åldersgrupper (65 år eller äldre) friskare i jämförelse med tidigare generationer. 

Ändock består behovet av den kommunala välfärdsservicen, men att vi kan se en förändring i 

krav-, behovs- och förväntansbilden. Mer resurser kommer därför behövas inom offentlig 

service – både i form av ökade investeringar, ökad funktionalitet (exempelvis genom e-

tjänster) och mer arbetskraft. Enligt SKL:s undersökning (2016) förväntar sig medborgarna en 

ökad digitalisering och drygt 70 procent av de tillfrågade anser att detta är mycket viktigt (SKL, 

2019).  

 

I Sverige har det under en längre tid funnits ekonomiska- och sociala skillnader mellan stad 

och landsbygd, där man i dagsläget inte kan se en utjämning av skillnader. En av orsaker till 

dessa skillnader kan bero på att individer med lång utbildning tenderar att vara mer benägna 

till att lämna landsbygden och flytta till storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

För Göteborgs vidkommande kan det handla om att utveckla strukturer, processer och 

arbetssätt för att kunna attrahera dessa personer och få dem att stanna. En rad initiativ finns 

redan, exempelvis de som ryms inom E-samhälle och Digital arbetsplats. Det blir allt viktigare 

att staden agerar mer agilt för att kunna hantera de snabba förändringarna. Som exempel kan 

nämnas att unga vuxna idag ofta har mycket stora förväntningar på digitalisering och 

hållbarhet, vilket påverkar var de vill bo, arbeta och bilda familj. 
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4.4 Forskning och tekniska omvärldsfaktorer 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det sannolikt automation av arbetsuppgifter 

inom områden som administration, ekonomi, service, transport och teknik kommer att 

påverkas i högre grad än i jämförelse med andra områden i offentlig sektor. Enligt Stiftelsen för 

strategisk forskning (SSF) kan 53 procent av svenska jobb automatiseras inom 20 år. För 

tjänsteområdet ekonomi är sannolikheten för automatisering av yrkeskategorin Bokförings- och 

redovisningsassistenter 97 procent, medan sannolikheten beräknas till 23 procent för 

administratörer i offentlig förvaltning. En slutsats som dras i rapporten är att vissa jobb kommer 

att försvinna samtidigt som ny teknik gör att vissa tjänstepersoner kan bli mer produktiva. 

Vidare utpekas vidareutbildning som en utmaning för de som riskerar att förlora jobbet på 

grund av teknisk- och administrativ utveckling (SKL, 2018).  

 

Avseende graden av automatisering olika arbetsuppgifter visar forskningen att få jobb kan 

automatiseras full ut, då de flesta jobb innehåller moment som svårligen kan automatiseras. 

För Sverige har OECD uppskattat att cirka 7–8 procent av svenska jobb kan automatiseras 

fullt ut (SKL, 2018). 

 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har konstaterat att det finns stora kompetensbrister i avseende 

digitaliseringens möjligheter i princip hela den offentliga sektorn. ESV framhäver att det 

handlar om att öka den digitala mognaden inom organisationernas ledning men också om att 

öka kompetensen på strategisk, taktisk och operativ nivå inom organisationerna. I syfte att 

skapa förutsättningar för en verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och IT. ESV har 

identifierat ett antal områden som kan utgöra ett hinder för digitaliseringen: tillgång till 

nödvändig kompetens, gemensamma standarder, interna finansieringsmodeller, den egna 

organisationens ledning och styrning av digitalisering, samt befintliga lagar och regelverk 

(Ekonomistyrningsverket, 2018). 

 

Enligt enkät utförd av ESV har 71 procent av kommunerna infört e-upphandling, medan relativt 

få kommuner har infört e-beställning, e-diarium och e-arkiv. Samma undersökning visar dock 

att nära hälften av de tillfrågade kommunerna håller på att införa e-arkiv 

(Ekonomistyrningsverket, 2018). ESV drar slutsatsen att digitaliseringsresan bland kommuner 

och regioner går långsammare än vad som är önskvärt. Möjliga orsaker som lyfts av ESV 

härrör till att det rör sig om komplexa frågor som tangerar en förändring av synsätt och invanda 

arbetssätt och det tar tid, ofta flera år. Dessutom lyfter ESV att synsättet och kulturen 

anammas av ledningen och genomsyra styrningen på den strategiska och taktiska nivån. En 

möjlig väg är att gå är att intensifiera utbildningsinsatser på den operativa nivån inom 

organisationen, och att styrningskonceptet nyttorealisering integreras som en naturlig del i 

förvaltningsledningars arbete (Ekonomistyrningsverket, 2018). 

 

En nyckel till att i större utsträckning påvisa realiserade nyttor av de investeringar som görs 

måste förvaltningen utveckla förmågan inom nyttorealisering som koncept för ledning- och 

styrning. Men även närliggande förmågor avseende förändringsledning, projekt-, portfölj- och 

programstyrning behöver förädlas i parallella spår (Ekonomistyrningsverket, 2018). Göteborgs 

Stad och Intraservice är redan idag på god väg i arbetet där vi har antagit en styrningsmodell 

för nyttorealisering som en integrerad del projekt-, portfölj- och programstyrningsmodellen 

PPS. Där PoP-kontoret på Intraservice har ett pågående utvecklingsarbete.3 

  

 
3 Portfölj- och projektkontoret tillhandahåller stöd, samordning och resurstilldelning till portfölj- och projekt inom Intraservice. 
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4.4.1 Hur kan digitaliseringsresan förklaras? 
Digitisering (eller digifiering) kan sägas innefatta att konvertera information från analog till 

digital form. Exempelvis skanna in text och bilder till PDF och JPG eller att omvandla en 

pappersblankett till ett digitalt webbformulär. Digitalisering avser också en genomgripande 

förändring där all information i en process görs digital och möjlig att hantera av datorer, det vi 

nedan menar med att ”säkra informationen”. 

 

Ett annat sätt att visualisera begreppen finns i förklaringsmodellen Digitaliseringspyramiden, 

som projektet använt sig av för att kategorisera olika tekniker och metoder, liksom för att få 

med kvalitetsbegreppet. 

 

 
Figur 1 Förklaringsmodell för digitaliseringsresan. Inspirerad av Förstudie: Beslutsstöd från grunden, Göteborgs 
Stad 2018. 

 

Digitalisering innebär att processer sker allt högre upp i pyramiden. Exempelvis kan man göra 

en förändring där pappersunderlag (nivå -1) digitaliseras till e-blanketter. Först när underlagen 

är digitala och sker standardiserat kan man säkerställa informationen (nivå 0).  

 

Arbetet uppåt i pyramiden innebär ökad kvalitet – att man kan använda data på fler och bättre 

sätt. På nivå 1 kan man kategorisera informationen genom att sortera, klassificera, tagga den 

och se till så att den är ordnad på de sätt man önskar. Vi har utgått ifrån att detta är den första 

nivån där man kan börja använda informationen på vettiga sätt, exempelvis genom att man 

kan söka efter och sammanställa underlag – eller hitta felaktiga poster – i 

ekonomiprocesserna. 

 

Nivå 2 och 3 handlar om att ta ut statistik ur informationen för att kunna skapa tillförlitliga 

prognoser. Inom Ekonomi är detta avgörande för att kunna förutsäga skeenden för att kunna 

planera resurser, lägga handlingsplaner och ha en beredskap. En majoritet av de 

organisationer som projektet varit i kontakt med har sedan kunnat utveckla verksamheten. 

Exempelvis genom att göra schemaläggningar av personal, identifiera utbildningsbehov, 

förebygga sjukskrivningar och planera för kommande organisationsförändringar. 
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4.4.2 Internet of Things (IoT) 
Internet of Things brukar förkortas IoT och översätts ibland med ”sakernas Internet”. IoT är ett 

samlande begrepp för allt som har att göra med hur våra saker i ökande grad utrustas med 

sensorer och processorer så att de kan kommunicera med varandra utan direkt mänsklig 

inblandning. I vår vardag när vi pratar vi ofta om ”smarta prylar” så menar en oftast IoT. Med 

IoT kan arbetsmoment automatiseras, men inom ekonomiområdet har vi ännu inte kunnat 

identifiera några exempel att titta närmare på. 

4.4.3 Mjukvarurobot (RPA) 
Projektet har under de första tre månaderna varit inriktat på att automatisera via mjukvarurobot 

(Robotic Process Automation, RPA). RPA är ett flexibelt integrationsverktyg för att bland annat 

möjliggöra snabb överföring av data mellan olika IS/IT-system, utan att behöva göra 

omfattande förändringar i sin IT-infrastruktur. Metoden har just därför blivit väldigt populär. En 

mjukvarurobot kan imitera alla regelstyrda interaktioner, som en människa normalt kan göra i 

ett system. Den kan logga in i applikationer, flytta filer och mappar, kopiera och klistra in 

information, fylla i formulär samt extrahera icke-strukturerad information från dokument med 

mera. Mjukvarurobotar kallas därför ibland för digitala medarbetare eller verksamhetsstöd. 

Vidare tillför RPA den egenskapen att alla processteg loggas, vilket ger en automatiserad 

processpårning. En egenskap som kan underlätta kvalitetskontroll och tillsyn. 

 

Några möjliga fördelar av införandet av RPA kan vara:  

• Utför normalt sina arbetsuppgifter cirka 5–10 gånger snabbare) en än människa och 

kan arbeta dygnet runt – även på natten 

• Gör dagliga rutiner effektivare 

• Kostnader för datahantering halveras – enligt VGR kan kostnaden bli ungefär 30 

procent av en medarbetare på heltid 

• Mjukvaran är ofta skalbar och kan hantera så många processer som får plats inom 

dygnets 24 timmar – men nya robotar kan lätt kopplas på befintlig infrastruktur 

• Snabb implementering innebär att roboten är på plats inom 2–3 veckor – när väl 

processen är beslutad och granulerad ner till minsta musklick 

• Jämn och säker kvalitet i processen – roboten gör bara vad den blivit tillsagd och gör 

därför aldrig fel eller ett dåligt jobb, vilket förbättrar noggrannheten 

• Använder befintlig infrastruktur utan att göra ändringar i det aktuella systemet och 

databasen 

RPA-teknikens begränsningar: 

• Roboten är beroende av svarstider i kringliggande system 

• Uppgift som kräver bedömning och kreativitet kan inte automatiseras.  

• Roboten kan enbart läsa elektroniska dokument 

• Roboten kan (ännu) inte lära av erfarenhet och är därför beroende av rätt instruktioner 

• Automatiserade processer är svåra att ändra i efterhand och roboten kräver därför en 

viss handpåläggning då omgivande system och processer uppdateras 

 

Samtliga organisationer vi pratat med säger att roboten frigör tid i organisationen så att 

anställda kan fokusera på andra viktiga uppgifter. Därtill är den stora skillnaden att roboten kan 

arbeta under natten för att ta fram rapporter eller göra körningar.  

 

Utvecklingen har gått snabbt och vi har bara under vår korta tid i projektet kunnat bevittna hur 

begreppet ”robotisering” har förändrats. Idag finns ganska många leverantörer av 

mjukvarurobotar (RPA). Vissa affärssystem har också fått inbyggda funktioner som lanseras 

som ”robotar”. Det finns idag ett drygt 50-tal leverantörer inom RPA (AI Multiple,, 2019). Vi har 

sett att nästan samtliga organisationer idag, som vi varit i kontakt med och som använder RPA 

inom ekonomiområdet, har antingen New York-baserade UiPaths eller brittiska BluePrisms 

mjukvara. Men det finns all anledning att bevaka området eftersom landskapet ständigt 

förändras och nya leverantörer hela tiden presenterar nya lösningar. 
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4.4.4 Blockkedjor 
Blockkedja (blockchain) är (oftast) en distribuerad, decentraliserad databas. Decentraliserad 

betyder att databasen lagras i många kopior, en på varje dator, i ett nätverk, vilket gör att alla i 

kedjan alltid vet vad som är sant. Varje händelse i databasen (varje transaktion) lagras genom 

att ett så kallat block läggs till databasen, och en sekvens av block kallas därför en blockkedja. 

Vi har gjort följande bild som visar hur blockkedjeteknik skiljer sig från vanliga databaser: 

 

 
 

Frågor som kan hanteras med blockkedjeteknik 

• Vilken data delar vi med varandra? (tid, plats, ID-nummer, kontrakt) 

• När skapades data? (i ansökan, certifikat, beslut, rapport) 

• Är data manipulerad? (bokslut, avtal) 

• Vem har validerat uppgifterna? (organisation eller individ) 

• Är uppgifterna unika? (hur många versioner/ kopior finns det) 

• Är uppgifterna kontrollerade av en auktoriserad organisation eller individ? 

• När kommer det att vara möjligt att komma åt uppgifterna?  

• Har någon tittat på uppgifterna och vem i så fall?  

• Finns det en versionshantering/ unik källa till eventuella ändringar av denna 

handling/uppgift? 

 

Det finns en lång rad fördelar – men också ganska många nackdelar – med 

blockkedjetekniken. I vårt projekt har vi inte sett några omedelbara tillämpningar inom 

ekonomiområdet och har därför valt att lägga tekniken lite åt sidan.  
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4.4.5 BPM, IPA, DPA och AI 
Det tekniska området förändras som sagt väldigt snabbt. 

Nya innovativa företag, lösningar och standarder gör entré 

på marknaden i allt högre takt. Ofta med alternativa 

affärsmodeller och automatiserade processer.  

Det kan vara svårt att orientera sig. Och sannolikt finns 

störst möjligheter just för de verksamheter som förmår 

positionera sig rätt och lyckas hänga med i den tekniska 

utvecklingen.  

 

RPA har varit ”hett” under 2014–2019 men redan idag har 

man börjat prata om ”RPA 2.0”. Vi har gjort en bild som 

illustrerar detta (Figur 2). Under vårt arbete i projektet har 

vi kommit i kontakt med en rad sådana andra områden, 

som handlar om digitalisering och automatisering, men där 

tekniken är en annan än RPA. Här berättar vi lite om några 

av dessa tekniker. 

 

BPM står för Business Process Management och är en 

mjukvara som arbetar ”back office”. Den används bland 

annat för felsökning och att ta ut rapporter. Detta är 

automation som kräver en mindre insats än RPA. Metoden 

fanns med i de förstudier som några kranskommuner 

gjorde, men verkar ha försvunnit ur diskussionerna för inga organisationer vi pratat med har 

idag infört någon BPM. 

 

Intelligent Process Automation är RPA som kombinerats med ”artificiell intelligens”, vilket här 

betyder att roboten kan göra egna tolkningar, exempelvis läsa och förstå en vanlig text, utan 

att först ha fått någon beskrivning av sammanhanget. En ”intelligent” RPA ska också kunna 

lära sig nya saker och fatta egna beslut. Vi har dock inte sett några bra exempel på hur det 

kan gå till, så tekniken är ännu i sin linda. Benämningen ”IPA” är lite olycklig eftersom det 

också finns en ölsort som heter så. Därför har vi sett att många i stället börjat använda 

beteckningen ”DPA”, som står för ”Digital Process Automation”.  

 

Vi har förstått att denna teknik också innebär att man bygger en infrastruktur som går lite mer 

på djupet än RPA. När detta skrivs är det dock lite oklart hur Vi hoppas kunna återkomma till 

denna (eller snarare dessa) teknik(er) i vår nästa omvärldsanalys. 

 

”Alla” pratar idag om ”artificiell intelligens” och det finns en lång rad olika tolkningar av vad det 

är. Dagens AI bygger på att kunna läsa in stora mängder data (big data) och sen med hjälp av 

olika algoritmer försöka göra analysera för att få fram olika mönster (maskininlärning).  

Vi har valt att inte fördjupa oss inom detta område eftersom vi känner att det ligger en bit 

utanför vårt projekt och det ännu inte finns några intressanta tillämpningar inom 

ekonomiområdet. 

  

Figur 2 Illustration av vart vi står idag i relation till 
utvecklingen inom det tekniska området. 
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4.4.6 Teknikens påverkan på vår organisation 
I och med att många nya tekniker nu introducerar och utvecklingen tycks accelerera ställs 

högre och högre krav på att göra korrekta omvärldsanalyser och prognoser. Påverkan av yttre, 

tekniska faktorer är idag större än kanske någonsin. Kostnaderna för att välja fel teknik, fel 

mjukvarulösning eller inte ha koll på samhällstrender, kan idag mycket snabbare påverka en 

organisations leveransförmåga än tidigare. 

 

I ett försök att överleva krymper dock många organisationer sitt perspektiv. Man får ingen 

helhetssyn på sådant som IT-arkitektur och vilka system som ska användas, utan bygger 

snarare ”silos”, där varje affärs- eller verksamhetsområde har sin egen IT-systempark som 

man beslutar över lokalt, och där syftet är att maximera varje enhet och deras behov snarare 

än att se till helheten. 

 

Riskerna med detta är många och vi har sett flera organisationer som inte lyckats hantera 

sådana här situationer. Men å andra sidan finns risker åt andra hållet, att IT-teknikbeslut 

centraliseras på bekostnad av de lokala affärs- och verksamhetsområdena.  

Någon enkel lösning på detta verkar inte riktigt finnas. De organisationer vi pratat med säger 

att det enda som man vet fungerar är att kommunicera och göra sina processer så 

transparenta som möjligt. 

 

En annan konsekvens av nya tekniker är att de ofta leder till förändrade arbetssätt och i vissa 

fall till behov av ny kompetens. Digitaliseringen driver också ofta förändringar som går på tvärs 

över flera organisatoriska enheter. Utmaningen blir alltså att kunna förändras på nya sätt, som 

involverar flera beslutande chefer, som måste samsas. 

 

Enkelt uttryckt är organisationerna inte byggda för att kunna hantera sådana förändringar. De 

saknar därför resurser att hantera de förändringar digitaliseringen kräver. Vi har hört om hur 

maktbalansen mellan olika grupper inom organisationen förändrats och hur det påverkat dem 

på väldigt negativa sätt, exempelvis genom att nyckelpersoner sagt upp sig, stor friktion mellan 

olika arbetsgrupper, dålig publicitet och liknande. Samtliga av de organisationer vi studerat har 

därför beskrivit nödvändigheten av en stark, uthållig ledning, som klarar av att hantera alla 

denna påverkan.  
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4.5 Miljömässiga omvärldsfaktorer 
Vi har i vår omvärldsbevakning valt att utgå ifrån EU:s och Sveriges mål för hållbar utveckling 

fram till 2030. Agendan kommer ursprungligen från FN och innehåller 17 olika områden. Under 

vart och ett av dessa områden finns en rad delmål (Regeringskansliet, 2019). 

 

Vi har inte valt ut något specifikt mål i vårt projekt och har inte heller möjligheten att mäta hur 

vi ligger till jämfört med något av målen. Snarare ser vi de miljömässiga faktorerna som något 

vi strävar emot. Vi ser särskilt följande områden som intressanta att lyfta fram. Vi gör detta 

också utifrån hur andra organisationer berättat om sitt hållbarhetsarbete. 

4.5.1 Högre ekonomisk produktivitet  
Detta mål inkluderar effektiviseringar av arbetsprocesser, teknisk uppgradering och innovation, 

samt att automatisera sådana delar som idag har hög arbetsintensitet. Målet ligger också i linje 

med stadens utveckling av e-samhället, alltså att fler tjänster ska göras tillgängliga digitalt. 

4.5.2 Effektivare resursanvändning 
Här handlar det om att använda sina resurser på smarta sätt, både medarbetare och 

infrastrukturen. För vår del blir minskad pappersanvändning ett viktigt område. Dessutom tror 

vi att ökad digitalisering minskar behovet av personliga möten, vilket i sin tur minskar 

transportbehovet. 

4.5.3 Förbättra reglering och övervakning av ekonomiprocesserna 
Här handlar det framförallt om att säkra informationen som flödar i processerna för att kunna 

göra vettiga analyser, prognoser, nyckeltal, schabloner och statistik. 

4.5.4 Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan 

stadsområden 
Detta område är såklart viktigt när projektet bidrar till att stadens delar får ett bättre och 

effektivare samarbete, exempelvis genom kommungemensamma tjänster.  
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4.6 Juridiska omvärldsfaktorer 
Kommunallagen saknar idag ett uttryckligt stöd för ett helt automatiserat beslutsfattande, något 

som gör viss automatisering svåra att genomföra.4  

 

Ett annat exempel är Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, som 

trädde i kraft 1 april 2019 och innebär att kommuner blir skyldiga att ta emot elektroniska 

fakturor. Anledningen till att denna lag påverkar projektet direkt är för att lagen ligger helt i linje 

med Göteborgs Stads intentioner att digitalisera inom ekonomiområdet. Att andelen 

pappersfakturor och pappersunderlag minskar är nödvändigt för att göra digitaliseringar med 

högre kvalitet. Vidare finns det indirekta och direkta lagar som kan påverka 

digitaliseringsresan: 

 

Indirekta lagar: 

• Arkivlagen (1990:782) 

• Dataskyddsförordningen (GDPR) 

• Förvaltningslagen (2017:900) 

• LOU och andra upphandlingslagar (2016:1145 m.fl.) 

• Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

• Offentlighetsprincipen 

• Tryckfrihetsförordningen 

Direkta lagar: 

• Kommunallagen (2017:725) 

• Lagen om elektroniska fakturor (2018:1277) 

• Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2019:1174) 

 

SKL har på flera ställen lyft fram att en förutsättning för att kunna digitalisera är att regelverket 

tillåter det. Man skriver också att det idag finns både otidsenlig lagstiftning och möjligheter att 

göra fel vid tolkningar: 

 

”Utveckling av regelverk för dataanvädning och datatillgång kommer att vara avgörande 

för utvecklingen. Sådana spelregler måste balansera på fundamentala behov av 

integritetsskydd, etik, tillit och samhällsskydd med sådan datatillgång som är 

nödvändigt för att nya värdeskapande lösningar ska kunna utvecklas. Därför kommer 

tolkning och utveckling av regelverk att behövas i innovation och 

verksamhetsutveckling. Det finns ännu inte några färdiga recept för hur man kan göra 

avvägningar när det gäller etik, insynsmöjligheter, integritetsskydd, likabehandling med 

mera. För att undvika att nödvändiga satsningar blir dåliga exempel är det nödvändigt 

att dessa aspekter ändå beaktas i avvaktan på gemensamma regelverk” (SKL, 2018).” 

 

Vi har i vår bevakning också sett att olika förvaltningar gör olika tolkningar av viss lagstiftning. 

Ett exempel som framkommit under våra workshops är att det råder osäkerhet i vad som får 

göras elektroniskt (arkivering, signering, attestering), vilket många gånger tvingar fram onödig 

pappershantering. 

 

 

 

 

  

 
4 Här har vi följt Trelleborgs ansträngningar att robotisera kommunens processer för försörjningsstöd. 
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4.7 Ett urval av initiativ från vår omvärld 
Följande avsnitt beskriver ett urval av digitaliseringsinitiativ inom offentliga organisationer som 

delar Göteborgs Stads utmaningar.  

4.7.1 Stockholms stad 
Serviceförvaltningen vid Stockholm Stad har det genomförts automationsprojekt sedan 2017 

(Serviceförvaltningen, 2017). Efter att ha identifierat lämpliga processer genom diskussion 

med enhetschefer och processpecialister samt workshoppar med representanter från 

ekonomiområdet utvärderades ett antal processer. De utvärderingskriterier som har använts 

serviceförvaltningens projekt var: kvalitativa vintester, direkta ekonomiska vinster, passar för 

automation, hög igenkänning bland medarbetare, högt demonstrationsvärde, vilka system som 

används och processens omfattning/ komplexitet (Serviceförvaltningen, 2017). 

 

I ett andra steg prioriterades processerna utefter volymer, risk för arbetskraftsbrist, 

kvalitetsbrister och krångliga samt tidskrävande process. Efter prioritering valdes processen 

Reversering av leverantörsfakturor (reverseras manuellt i systemstödet Agresso) som pilot. Då 

processen bedömdes uppfylla ovannämnda utvärderingskriterier (Serviceförvaltningen, 2017). 

 

Den beräknade totalkostnaden för projektet att genomföra piloten uppgick till cirka 150 000–

250 000kr. De direkta ekonomiska vinsterna av projektets genomförande var uppskattade till 

80 timmar frigjord tid och en ekonomisk vinst på 645 250 kr/ år. Vidare uppskattas projektet ha 

resulterat i att reducera risken för felaktiga utbetalningar- och makuleringar och eliminering av 

monoton arbetsuppgift (Stockholms stad, 2019). 

4.7.2 Västra Götalandsregionen 
Under 2018 genomförde Västra Götalandsregionen (VGR) en förstudie i syfta att testa och 

utvärdera Robotic Process Automation (RPA) i några pilotprocesser. I förstudien genomfördes 

automatiserades sex olika processer inom Lön- och Ekonomiservice med hjälp av RPA. 

Förstudiens resultat visade att RPA har ett relativt brett användningsområde för automation av 

både hel- och delprocesser (Västra Götalandsregionen, 2018). De ekonomiprocesser som 

automatiserades med hjälp av RPA var:  

• E-påminnelser för fakturor 

o En digital medarbetare går dagligen igenom listor med påminnelsefakturor, 

söker efter status på dessa fakturor i ekonomisystemet. Utefter det anpassar 

den ett svar och mailar leverantören. 

• Kassaavstämning 

o Digital medarbetare jämför kassarapporter med inbetalningar som gjorts i 

ekonomisystemet, identifierar om det finns differenser och fyller i differenser i 

kassaavstämningsfilen. 

• Beräkning av årsinkomst 

o Digital medarbetare räknar fram den totala årsinkomsten utifrån beloppen för 

vissa lönearter (ob-tillägg, övertid, extra ersättningar, timlön). 

• Avstämning av leverantörsfakturor 

o Digital medarbetare sammanställer en daglig rapport där det framgår hur stora 

volymer leverantörsfakturor som respektive förvaltning inom VGR skickat till 

ekonomisystemet. Avstämning görs för att upptäcka om någon 

leverantörsfakturafil tappas på vägen, vilket medför merarbete och kostnader 

om de inte upptäcks. 

• E-bilagehantering 

o Digital medarbetare hämtar och hanterar dokument med bilagor från olika 

system i sjukvården på en dokumentserver. Informationen tolkas och 

bilagorna laddas upp till korrekt faktura i ekonomisystemet. Ett dokument kan 

innehålla upp mot 4 000 sidor per gång. 
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Utfallet av att använda automatisera fem ekonomiprocesser redovisas nedan: 

 
Tabell 2 Resultattabell över Västra Götalandsregionens förstudie. 

Process Intensitet Volym Effekt (sparad/ frigjord 
tid per år) 

E-påminnelser för fakturor - 25 000 fakturor per år 2 100 h 
Kassaavstämning Dagligen 182 vårdcentraler 1 700 h 
Beräkning av årsinkomst Dagligen Varierande 546 h 
Avstämning av 
leverantörsfakturor 

Dagligen 2 500–3 000/dag  100 h 

E-bilagehantering Månadsvis - 480 h 

 

När vi träffade VGR menade de att en av de största vinsterna med att automatisera 

avstämningar av ekonomiprocesser ute på vårdcentralerna har varit att man kunnat frigöra tid 

för att kunna ge ökad support och service till samma enheter. 

4.7.3 Göteborgsregionen 
Göteborgsregionen (GR) genomfört en samverkansupphandling för samtliga GR-kommuner. 

Där Mölndal och Kungsbacka har gjort själva upphandlingen tillsammans med 

verksamhetskompetens från respektive kommuns IT-avdelning (Upphandling av RPA system, 

2019). Det som upphandlats är enbart en RPA-plattform och i dagsläget verkar det vara mest 

aktuella gälla ekonomiskt bistånd och bygglov. Vidare har GR skapat ett nätverk för digitala 

processer, där Intraservice representeras av en tjänsteperson från IT-avdelningen 

(Digitaliseringsrådet VGR, 2019).  
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5 Lärdomar och erfarenheter från offentlig sektor 
Rekommendationen från andra organisationer är att arbeta tvärfunktionellt och se 

digitaliseringen som ett verksamhetsprojekt, snarare än som ett IT-projekt. Automatisering och 

robotisering förändrar många arbetsuppgifter vare sig man vill eller inte. Många organisationer 

upptäcker att de pratar om digitaliseringen som ett ”måste”. Därför är det viktigt att 

kommunicera med ett positivt budskap om de möjligheter som man ser framför sig. 

 

Effektiviteten kan öka genom automatisering eftersom automatiserade processer kan utföras 

från cirka tre till fem gånger snabbare och dygnet runt. Avseende kvalitet kan det uppstå 

positiva effekter då risken för fel minskar, i jämförelse mot när människor utför repetitivt arbete. 

Automatisering genom RPA kräver inte ändringar i befintliga system, och RPA kan utföra 

arbete som verksamheten annars inte hinner med. Vidare kan en ökad grad av automatisering 

ge positiva effekter för arbetsmiljö – verksamheter som fått ta del av förändringar upplever en 

bättre arbetsmiljö eftersom de slipper arbetsuppgifter med stora volymer som kan orsaka 

stress. Personalen i verksamheten kan nyttas bättre och fokusera på mer komplexa och 

värdeskapande arbetsuppgifter. 

5.1 Studiebesök i Helsingborg 
Som en del i omvärldsbevakningen har projektmedlemmarna och representanter från andra 

områden inom Intraservice varit på ett studiebesök i Helsingborg där även representanter från 

Malmö stad deltog. Syftet med studiebesöket var att utbyta erfarenheter och lägga vägen för 

ett framtida kunskapsutbyte och möjligen ett samarbete inom digitalisering. 

 

I Helsingborg har de inte påbörjat automatisering av ekonomiprocesser, men det finns 

lärdomar och erfarenheter att dra från deras arbete. För att uppnå effektiviseringar har 

Helsingborg fokuserat sig på automation via RPA. För Helsingborgs insatser har de hittills 

kunnat påvisa: ökad effektivitet, frigjord arbetstid, minskat antal mänskliga fel, standardiserade 

processer och snabbare ärendehantering. 

 

I motsats till Helsingborg har Malmö valt att ta ett bredare grepp kring effektivisering och 

automatisering, och har via ett samarbete med Lund upphandlat en RPA-plattform. Vidare har 

de hittills påbörjat automatiseringsarbete av två processer inom ekonomiområdet: upplägg av 

ny leverantör och avslut av användare i Agresso. Deras arbetssätt skiljer sig åt mot 

Helsingborg, Stockholms stad och Västra Götalandsregionen, där de valt att växelvis 

digitalisera/ automatisera processer, det vill säga Malmö tar fram en lösning för process X 

medan Lund arbetar med process Y. När respektive process fått sin lösning ska den införas 

inom den andra kommunen. På så vis uppnås ett utbyte i kunskap och lösningar mellan 

kommunerna, där möjliga synergieffekter kan uppstå, exempelvis ökad resurseffektivitet i 

avseende utvecklingskostnader och förändringsledning.  

 

Både Helsingborg och Malmö har upprättat ett Kompetenscenter (KoC) likt förslaget från 

Stockholms stad (avsnitt 5.2). För både Helsingborgs och Malmös del är KoC organisatoriskt 

placerat inom IT-avdelningen. I fallet Helsingborg motiverades den organisatoriska placeringen 

med att de inte vill negligera IT-perspektivet. Representanterna från Malmö stad poängterade 

att Malmös KoC jobbar aktivt med förändringsledning ut mot stadens verksamheter, i 

jämförelse med Helsingborg. Dock medger Helsingborg att deras KoC ger ett visst 

handlingsutrymme för förvaltningarna som inkommer med förslag på processer att 

automatisera då de valt att KoC inte ska lägga sig i hur processerna utformas. 

 

Avseende processkartläggning kartlägger de oftast alla processer på nettolistan för att vara 

säkra på prioriteringsordningen. De som driver detta arbete är KoC. Processkartläggningen 

inkluderar både en övergripande processbeskrivning, analys av de förbättringsområden 

(nyttor) som kan identifieras, vilken datamiljö som behövs, samt uppgifter om utvecklings- och 
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testdata.5 Representanterna för Malmö talade om att bruttolistan bör vara cirka 150–200 

processer för hela kommunen (cirka 15–20 per förvaltning), varav 10 procent finns på 

nettolistan i modelleringsfasen. Prioriteringsordningen går enligt Ekonomistyrningsverkets 

(ESV) modell för nyttorealisering.6 

 

Hittills dragna erfarenheter från Helsingborg och Malmö är att de har flera gånger upptäckt att 

RPA inte är bästa lösningen. I stället har man gjort om befintlig process så att man slipper 

RPA7. RPA är den lösning man tar till då inga andra sätt är möjliga. Men man dokumenterar 

för att veta till exempel. vilka API: er (och andra systemkrav) man behöver, för att kunna ha 

som underlag vid kommande upphandlingar 

 

I Helsingborg har de upptäckt att det kan uppkomma vissa problem med införande av en RPA-

lösning8, att få verksamheterna att ta över ägarskap och förvaltning RPA-lösningen över tid. Så 

saknas pengar och resurser för det så blir det inget RPA-införande utan verksamheten får 

arbeta vidare med sin organisation. Att kartlägga processerna är ett mindre problem och 

tekniken är sällan något problem. I undantagsfall väljer man en annan lösning än RPA.  

 

RPA bygger beroenden genom att vara ytterligare ett lager på befintliga system. Därför bör 

arbetet med RPA ses som tillfälligt, där man vid nästa upphandling kan begära in bättre 

anpassningsmöjligheter till andra system genom API: er, så att systemen kan prata direkt med 

varandra och man slipper RPA.I Malmö menade de att det ganska ofta blir för mycket fokus på 

tekniken, eftersom förvaltningarna vill ha smarta verktyg för att kunna jobba effektivare.  

5.2 Kompetenscenter  
Ytterligare en aspekt som ofta tas upp är organisationens förmåga att samordna olika 

digitaliseringsinitiativ för IT-arkitektur, verktyg (IS/IT), nya arbetssätt och nya processer. Vi har 

ofta hört hur man arbetar på isolerade öar i organisationen och hur lätt det är att vara ineffektiv 

i sitt effektiviseringsarbete. Flertalet större organisationer har därför skapat en tvärfunktionell 

organisation med nyckelpersoner och kompetenser, som ansvarar för digitaliseringsinitiativ.  

 

Majoriteten av de organisationer vi varit i kontakt med under projektets gång använder sig av 

begreppet Center of Excellence (CoE), medan andra använder sig av det svenska begreppet 

Kompetenscenter (KoC). För ökad tillgänglighet och följsamhet till lagar och regler använder vi 

oss av begreppet Kompetenscenter (KoC), när vi skriver och talar om den tvärfunktionella 

organisationen. KoC tar in initiativ från verksamheterna, designar en förändring, bygger den i 

befintliga system, implementerar och kontrollerar sedan att effekten blev den avsedda. 

 

Det är viktigt att detta KoC sitter rätt placerade i organisationen. De flesta av de organisationer 

vi varit i kontakt med har valt att lägga det utanför linjen och IT-förvaltningen. Förklaringen är 

att verksamheten i linjen inte har tid eller resurser och man vill inte heller att IT ska driva 

utvecklingen eftersom det då tenderar att bli för mycket teknikfokus och för lite 

verksamhetsanpassning. Vi kommer att följa upp denna fråga i leveransobjektet 

Omvärldsbevakning del 2 under vintern 2019.  

  

 
5 De jobbar i en utvecklingsmiljö i syfte att säkra den skarpa miljön från oönskade fel. I Helsingborg görs ett betydande arbete 

av externa konsulter som får tillgång till testmiljön, som är identiskt lik den skarpa miljön. Syftet med utveckling i en testmiljö är 
att testa och följa alla arbetsmoment för att säkerställa att inga fel uppstår. 
6Stadens styrande dokument Nyttorealisering bygger på samma underlag från Ekonomistyrningsverket (ESV). 
7 Det vill säga arbete med mjuk effektivisering, att få medarbetarna att arbeta smartare i och utanför systemen och hård 
effektivisering, där man använder script och andra verktyg som finns inbyggda i ekonomisystemen och befintlig arkitektur. 
8 Det framgick inte om det är ett stort problem, det verkade också finnas ett parallellt problem med trögheten inom vissa 
förvaltningar. 
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5.2.1 Vilken kompetens behövs i ett Kompetenscenter?  
Den mest tydliga beskrivningen av organiseringen av ett Kompetenscenter går att finna i ett 

förslag från Serviceförvaltningen i Stockholms stad (Serviceförvaltningen, 2017). 

Kompetenscentrets fokus är på utvecklingen av fler automatiserade (RPA) processer/ 

arbetsmoment och beskrivs i avsnittet nedan.  
 

Tabell 3 Uppskattad resursåtgång per roll och process. Antalet personer och valet av kompetenser beror på hur 
många digitaliseringsprocesser som är igång. 

Antal processer 

Roll 

1–5 

 

6–15 

 

16–29 

 

30+ 

 

Ansvarig     

Arkitekt     

Driftansvarig     

Controller     

Systemarkitekt     

Utvecklare     

Processkartläggare     

 

= Mest kritiska rollen att få på plats tidigt 

= Bör vara en intern resurs 

= Kan vara en extern resurs 
 

Kortfattat har varje roll följande ansvarsområde: 

• Ansvarig: Vara RPA-ambassadör inom förvaltningen och ”sälja in” RPA och dess idéer 

internt i organisationen. 

 

• Arkitekt: Ägare av standarder och mallar för RPA och ansvarig för att dessa följs inom 

förvaltningen. Godkänner och koordinerar processer för produktion.  

• Drift: Ansvarig för att produktionssätta testade och godkända processer i enlighet med 

överenskomna rutiner. 

 

• Controller: Ansvarig för att kvalitetsrutiner och standarder följs, samt daglig uppföljning 

av processer i produktion, avvikelsehantering och rapportering till verksamheten. 

 

• Utvecklare: Ansvarig för att designa, konfigurera, testa och kvalitetssäkra processer 

baserat på leveransmodell, standarder och mallar. 

• Processkartläggare: Samla in och bedöma de processer som är aktuella för 

automatisering i förvaltningens olika verksamhetsområden. 
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Stockholm har planerat att lägga ut ansvaret för genomförandet på en processansvarig. Denna 

roll är ej med i schemat ovan eftersom den rollen finns i linjen, utanför Kompetenscentrum. 

Ansvaret är i stället för digitaliseringsprocesserna inom det egna verksamhetsområdet. 

Personen samverkar dock med Kompetenscentrum för att identifiera och fånga upp behov och 

automatiseringsmöjligheter. 

 

Rollerna beräknas att inte kräva ett heltidsengagemang utan antalet medarbetare som krävs 

för respektive roll är beroende av den framtida ambitionsnivån (Serviceförvaltningen, 2017).Så 

här ser tidsåtgången ut per process: 
 

Tabell 4 Uppskattad tidsåtgång per roll och process. 

Tidsåtgång 

Roll 

1 process 

 

Ansvarig Ej processberoende 

Arkitekt 5 

Driftansvarig 1 

Controller 5 

Systemarkitekt 1 

Utvecklare 80 

Processkartläggare 30 

Superanvändare 15 

Processansvarig 4 

IT-drift Ej processberoende 

Totalt:  140 timmar 

 

Som vi ser involveras också andra delar av IT-organisationen i och med att tekniken måste 

driftsättas. Det man också kan konstatera är att automatiseringen med RPA initialt kräver en 

del resurser. Vi kan komma att återkomma till detta i detalj i projektets slutleverans för 2019. 
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5.3 Nyttor och effekter hämtade från verkligheten 
För undersökningens syfte har ett antal utmaningar identifierats vilka bedöms vara relaterbara 

för offentlig sektor. Och kan kategoriseras efter: Reducera kostnader, Attraktiv arbetsplats och 

Kvalitet. Kategorierna redovisas i avsnitten nedan. 

5.3.1 Reducera kostnader 
Nyttor och effekter som peglar de behov som går att spegla i Göteborgs Stads organisation är:  

• Minska tidsåtgång för rutinmässiga arbetsuppgifter 

• Minska behovet av nyrekrytering genom att arbetskraft frigörs 

• Minskade ledtider genom kortare tid i processerna 

• Öka beslutskraften i organisationen genom kortare beslutstid 

• Ökad effektivitet i användningen av resurser 

5.3.2 Attraktiv arbetsplats 
Flertalet organisationer står inför kommande utmaningar i avseende rekrytering och 

kompetensförsörjning. Det handlar exempelvis om att vara en attraktiv arbetsgivare, eftersom 

det kan göra det lättare att attrahera, rekrytera och behålla personal. De delar som bedöms ha 

relevans för Göteborgs Stad är: 

• Modern arbetsplats 

• Ta bort monotona arbetsuppgifter  

• Frigöra arbetstid som kan användas åt service och ökad kvalitet 

• Ökade möjligheter att arbeta proaktivt för att minska sjukfrånvaron 

• Den moderna arbetsplatsen handlar också om organisationens attraktionskraft. För 

stora organisationer i allmänhet gäller det att hänga med i den tekniska utvecklingen 

för att på så sätt visa sin potential som arbetsgivare – att man är en modern och 

framåt arbetsgivare. 

 

Attraktionskraften som arbetsgivare handlar också om att ta bort repetitiva arbetsuppgifter. 

Flertalet organisationer som projektet haft kontakt med under undersökningen berättar om 

utmaningarna i att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Genom att effektivisera och i 

synnerhet automatisera vissa arbetsmoment kan medarbetare i stället ges nya arbetsuppgifter 

i organisationen, vilket lindrar rekryteringsbehovet.  

 

Framförallt handlar det för stora organisationer om att kunna attrahera nyexaminerade och 

relativt unga medarbetare, som inte alls är benägna att arbeta monotont. Det är i alla fall så 

våra källor beskriver situationen. 

5.3.3 Kvalitet 
Ytterligare anledning till att öka graden av digitalisering handlar om öka kvaliteten. Det kan 

göras utifrån följande anledningar: 

• Fokusera på rätt processer och minska avvikelser 

• Ökad kundnöjdhet (interna såväl som externa) 

• Minska antalet fel i befintliga processer genom styrning och kontroll 

• Minimera risker i samband med kritiska körningar 

• Ökad kontroll över attester och mandat 

• Ökade möjligheter att göra prognoser och analyser 

 

Stora organisationer verkar ha en gemensam utmaning i att få överblick över alla de initiativ till 

förändringar som sker. Inte sällan upptäcker man ganska långt in i en process att en annan del 

av organisationen redan håller på med samma slags saker. Detta blir då såklart ett slöseri med 

resurser.  
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Ytterligare ett perspektiv på kvalitet handlar om att märka upp informationen i ett digitalt arkiv 

eller annan gemensam lagringsplats. Detta kan göras genom filnamn eller att tagga9 filer eller 

information i filer. Man kan då enklare söka och hitta information, exempelvis underlag. Det går 

också lättare att hitta avvikelser när informationen är tillgänglig digitalt, eftersom den går att 

jämföra olika sökningar. 

 

Vidare dras flertalet större organisationer såsom Göteborgs Stad av långa beslutstider. För att 

minska dessa är det vanligt att man effektiviserar genom olika former av omorganisationer. 

Men detta löser sällan själva problemet. Det man därför mer och mer arbetar med är att 

kartlägga sina processer. I synnerhet digitaliseringen tvingar också fram en närmare 

processkartläggning, som i sin tur leder till att man kan börja kapa onödiga delprocesser, för 

att kunna komma snabbare fram. Exempelvis handlar det om effektiviserad ärendehantering, 

digitala attester, digital arkivering och automatiserat anställningsförfarande (så kallad 

onboarding). 

  

 
9 Att ”tagga” är alltså att märka upp eller sätta etiketter. 
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6 Avslutande reflektioner  
De demografiska förändringarna påverkar Göteborgs Stad som organisation på ett direkt sätt 

när serviceåtagandet i staden ökar. 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 stora omställningar i hur förvaltningar och bolag inom staden måste 

förändras. 

 

Indirekt påverkas organisationen av att staden får ökade kostnader exempelvis för personal 

och lokaler, och därmed mindre resurser att fördela. Lägg därtill den allt snabbare tekniska 

utvecklingen och utmaningen att rekrytera nya medarbetare. Någon enkel lösning på 

problemet finns inte.  

 

Vi har tittat på hur andra organisationer hanterat frågorna. Det vi kan konstatera är att 

förändringarna i allmänhet och digitaliseringen i synnerhet på kort tid (0–2 år) genererar ökade 

kostnader. Några snabba (inom 1 år) effekthemtagningar förekommer i princip inte, enligt våra 

källor. Första året är nyttohemtagningen inte särskilt stor, eftersom organisationen både har 

ökade kostnader för licenser och utbildningar, men också för att en förändring av arbetssätt tar 

mycket resurser i början. 

 

Göteborgs Stad påbörjar sin resa inom automatisering och robotisering under 2019 och ligger 

därmed cirka 2 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. 

 

Ekonomiprocesser är mycket lämpliga att automatisera, men ställer stora krav på indata i form 

av digitala underlag och gemensamma mallar och arbetssätt. All digitalisering kräver mycket 

stor förändringsledning och tar tid att få på plats. 

 

Projekt inom digitalisering kräver aktiv förvaltning för att bli verkligt effektiv. Flertalet 

organisationer arbetar därför med ett oberoende Kompetenscenter, ett beställningskontor där 

man samlat tvärfunktionella team som äger och utvecklar digitaliseringen inom organisationen. 

 

En möjlig väg framåt är att dra lärdom av hur andra kommuner har valt att organisera sitt 

digitaliserings/ automatiseringsarbete och bygga ett litet, men spetsigt tvärfunktionellt team 

som får ett tydligt ägarskap över frågor om datahantering och algoritmer från ett tekniskt och 

juridiskt perspektiv. Aktörer både inom och utanför linjen ska på ett säkert sätt kunna skicka, 

lagra, hämta och analysera data. Samla erfarna projektledare och produktägare/ 

tjänsteansvarig som kan jobba med interna teamet och vid behov ta expertkompetens från 

externa leverantörer, för att bygga och implementera lösningar. Dessa människor bör ha vana 

av att projektleda digitala projekt eller att vara produktägare för digitala produkter. Det finns 

idag många olika möjligheter att automatisera ekonomiprocesser och den metod som just nu 

är ”hetast” är mjukvarurobotisering (RPA). Men vi ser ett värde av att arbeta med djupare 

processkartläggning, i syfte att göra rätt från början och på så vis spara resurser inför 

framtiden. 

 

Det nödvändiga och potentiellt kostsamma arbetet kräver därför tydligt ägarskap hos 

beslutande chefer och ledning. Ofullständigt stöd för chefer och medarbetare sedan 

administrativa resurser har rationaliserats bort medan de administrativa arbetsuppgifterna 

finns kvar. En konsekvens av detta är att administrativa uppgifter har lagts på chefer och 

medarbetare ute i verksamheterna, i många fall där chefer och medarbetare saknar utbildning 

och kompetens för till exempel inköp och som tar tid i anspråk.  

 

Svårhanterade IT-system är påtaglig påverkansfaktor för chefers och medarbetares 

arbetsmiljö, och där en betydande del av arbetstiden går till icke meningsfullt eller 

värdeskapande arbete. Program för utveckling av intern service för staden slår fast att vi 
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måste i högre utsträckning använda digitaliseringens möjligheter. Detsamma kan sägas gälla 

för att utveckla den servicen vi ger chefer och medarbetare (Intraservice, 2015). 

 

Arbetsmarknaden har förändrats och för att stadens som helhet ska hålla sig à jour som en 

attraktiv arbetsgivare så måste staden erbjuda kvalificerade arbetsuppgifter för våra chefer och 

medarbetare i ekonomiområdet, medan enklare och rutinmässiga arbetsuppgifter 

effektiviseras bort genom automatisering.  

 

I projektets förberedelsefas och första delen av genomförandefasen har det lyfts farhågor för 

hur medarbetare ska uppleva att deras arbeta kan i framtiden ersättas av en mjukvarurobot. 

Det kan mycket väl bero på vilken bild medarbetarna skapar sig när vi säger ”robot/ 

mjukvarurobot” och dels av en rädsla att bli övertalig. Den första delen handlar om kunskap 

och framing10. Det är viktigt att förmedla till organisationen, chefer och medarbetarna att 

mjukvarurobot ska ses som ett verksamhetsstöd, en hjälp i det vardagliga arbetet.  

 

I Västra Götalandsregionens förstudie lyftes likande farhågor. Under förstudien fick de 

kunskapen att medarbetarna upplevde att det arbete som automatiserats har tidigare varit 

oönskat, och att medarbetarna fick mer tid till mer värdefulla arbetsuppgifter. I verkligheten har 

medarbetarna förstått att införandet av ”robot” är ett verktyg för att automatisera manuella 

arbetsuppgifter vilket egentligen inte utgör någon större skillnad jämfört med när det görs 

integrationer eller helt nya system. Arbetsmomenten/ processerna som automatiserades var 

av ren administrativ karaktär och då sågs automatiseringen som avlastning snarare än som 

konkurrens (Västra Götalandsregionen, 2018). 

 

För att möta stundande utmaningar för den offentliga sektorn och för Göteborgs Stad i 

synnerhet så måste vi i staden våga tänka nytt och våga använda digitaliseringens möjligheter 

för att inte halka efter övriga kommuners utveckling och samhällsutvecklingen. 
 

  

 
10 Att förmedla någonting så bra som möjligt. 
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