
 

 

  

 

 

 

 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

Systemvetenskapliga programmet med inriktning design, interaktion och innovation 

SPB 2019.18   
 

 

 

UTMANINGAR VID 

IMPLEMENTATION AV 

ROBOTIC PROCESS 

AUTOMATION 

Desireé Fredriksson & Malin Reuterwall



 

 

Abstract 

Automation of work processes has become an important part of increasing business 

competitiveness, efficiency and quality. One type of technology used for this is 

Robotic Process Automation (RPA). It is a relatively new technology that, through 

a defined workflow, performs the tasks instead of a human being. The technology 

does not require integration but interacts with systems through the interface, just 

as a person would. Existing research has focused on the potential of RPA and not as 

thoroughly on challenges that can relate to the implementation of the technology. 

Therefore, the purpose of this analysis regards the identification of possible 

challenges relating to RPA, their nature and when they may occur. To collect 

empirical data, four semi-structured interviews with participants in a previous 

RPA-project were conducted, as well as observations of a consulting company 

presenting its RPA product for a potential client and trying to identify potential 

workflows to automate at a workshop with customers. This consulting company 

has recently made an investment to provide RPA as a product and believes that it 

has great potential but has come to the realization that there are challenges 

surrounding the implementation of the technology. The result of this study could 

identify a number of challenges that existing research indicated before. These 

challenges related to organizational change of business, technical implementation, 

and competence. In addition to that, another challenge could be identified 

regarding profitability. Finally, the result suggests that clear communication in the 

various implementation phases makes it beneficial to avoid these challenges and the 

negative impact they may have on the RPA-project and its result. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till forskningsområdet, följt av studiens syfte och 

frågeställning. 

1.1 Bakgrund 
Automatisering är en växande trend inom flera arbetsområden vilket bidrar till stora 

förändringar av verksamheter. Industrin är tydligt exempel där olika typer av tekniska 

hjälpmedel tagit över tunga, smutsiga och hälsofarliga arbetsuppgifter som tidigare utförts 

av människor. Detta har resulterat i en högre grad av produktivitet, kvalité och 

konkurrenskraft för företag, samt inneburit att repetitiva och potentiellt slitsamma 

arbetsuppgifter ersatts av mer kvalificerade åtaganden. Den här typen av utveckling har 

även nått verksamheter som innefattar mer administrativt arbete, där automatisering har 

potential att skapa mervärde i form av avlastning, effektivisering och en ökad flexibilitet. 

Verksamheter med alltmer komplexa IT-system ser behovet av assistans för att 

automatisera manuella arbetsuppgifter i dessa miljöer med hjälp av kompletterande 

programvara. För att beskriva distinktionen mellan traditionella IT-systemen och 

överliggande programvara som underlättar vid interaktion med dessa har begreppen 

lightweight IT och heavyweight IT föreslagits (Bygstad, 2016). En typ av lightweight IT är 

robotic process automation (RPA), vilket är ett relativt nytt forskningsområde som handlar 

om att automatisera manuella processer i digitala miljöer. Allt fler verksamheter får upp 

ögonen för denna teknik som skapar ekonomiska incitament tack vare möjligheten att 

effektivisera arbetsprocesser och frigöra tid till värdeskapande uppgifter. I en ökad 

konkurrens riskerar företag som inte följer med i utvecklingen att falla efter när de inte 

drar nytta av ny teknik, men samtidigt finns en osäkerhet i hur tekniken fungerar och vilka 

konsekvenser som följer en ökad automatisering. Existerande forskning presenterar 

potentialen med RPA, men med ett begränsat antal tidigare exempel och arbetsmodeller 

kan göra det svårt att ta första steget när kunskap om tekniken och dess implementation är 

bristfällig. Det går att identifiera ett fåtal tidigare studier som explicit undersökt 

utmaningar runt arbetet med RPA men mer forskning behövs för att reda ut hur 

verksamheter bör ta sig an utveckling och underhåll av denna nya teknik. 

    Denna uppsats rapporterar från en kvalitativ studie av en konsultfirma som nyligen 

investerat i RPA i syfte att erbjuda tekniken som en tjänst. De anser att det är en teknik 

med stor potential men efter ett inledande projekt har de kommit till insikt att det finns 

utmaningar vid implementering som potentiellt grundar sig i en brist på kunskap om vad 

RPA är för typ av teknik samt hur utveckling och underhåll ser ut. Mot denna bakgrund 

formulerades syfte och frågeställning, vilka redogörs i nästa avsnitt.  

1.2 Syfte och Frågeställning 
Syftet med studien är att skapa djupare kunskap om vilka utmaningar som uppstår vid 

införandet av Robotic Process Automation i organisationer, samt bringa klarhet i dess 

orsak för att bidra med lärdomar till framtida RPA-projekt. För att undersöka detta har 

undersökningen utgått från följande frågeställning: 

 

 Vilka utmaningar uppstår vid införandet av Robotic Process Automation och varför.  
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2. Relaterad forskning 

Följande avsnitt introducerar den litteratur som studien har haft som utgångspunkt och 

ger en bakgrund till forskningsområdet. Inledningsvis presenteras forskning som relaterar 

till två kategorier av IT, ‘heavyweight IT’ och ‘lightweight IT’, för att visa på ett sätt att 

kontextualisera RPA. Sedan beskrivs en specifik typ av lightweight IT, RPA, och 

avslutningsvis presenteras de utmaningar som existerande forskning lyfter fram kring 

arbete med RPA. 

2.1 Heavyweight IT och lightweight IT  
Informationsteknologi (IT) utgör ett mångfacetterat begrepp som omfattar en mängd olika 

definitioner och typer av teknik. Enligt Hanseth et al. (2016) finns olika distinktioner som 

kategoriserar typer av IT-lösningar beroende på egenskaper, och presenterar själv en 

indelning i fyra delar enligt komplexitet i relation till design och den miljö IT-lösningen 

befinner sig i. Grupperingen går i ökad grad från exempelvis texteditorer som ofta hanteras 

lokalt på en enhet, till distribuerade och dynamiska system med en växande användarbas 

som exempelvis affärssystem. På liknande vis har Bygstad (2017) föreslagit en distinktion 

mellan så kallad heavyweight IT och lightweight IT som ett sätt att tydliggöra skillnader 

mellan typer av IT.  

Bygstad (2017) beskriver heavyweight IT i enlighet med vad som associeras med 

traditionell IT vilket omfattar bland annat servrar, databaser och integrerade 

mjukvarusystem. Den här typen av IT-system utgörs av exempelvis enterprise resource 

planning system (ERP-system) och transaktionssystem som ofta används inom handels- 

och finansmarknaden. I korta drag är ERP-system en programvara som kan hantera 

affärsprocesser inom ett företag och hjälpa verksamheten i exempelvis beslutsfattning 

(Barth, 2019). Bouwman et al. (2011) menar att verksamheter kan uppleva svårigheter med 

att hantera eller byta ut dessa system eftersom de ofta är djupt integrerade i strukturer, 

arbetsprocesser och rutiner, vilket medför att organisationer fortsätter utveckla dessa trots 

att det är utmanande. Detta genererar sammantaget en komplexitet och trögrörlighet som 

kan ställa till med problem i form av att de hindrar organisationsförändringar och 

innovativa tekniska lösningar. Istället för att byta ut ett system är lösningen ofta att 

integrera befintliga system med nya, i syfte att utveckla verksamheten. För att skicka 

information mellan dessa olika delsystem sker en kommunikation som ökar komplexiteten 

i takt med att systemet växer, vilket komplicerar arbetet med att bibehålla säkerhet och 

stabilitet.  Sommerville et al. (2012) menar att detta sätter en gräns för vilken omfattning 

system kan integreras, eftersom risken för att kommunikationen mellan systemets delar 

blir felaktig ökar ju mer integrerat systemet blir. Bygstad (2017) menar därför att den här 

typen av system i regel underhålls och utvecklas av en IT-avdelning där personer med en 

hög IT-kompetens har sitt fokus på att systemet ska hålla en hög säkerhet, följa de krav 

som är satta och ge tillförlitlighet.  

Lightweight IT förklarar Bygstad (2017) som ett överliggande lager som inte integreras 

i underliggande systemarkitektur utan arbetar mot dess gränsyta i syfte att underlätta 

interaktionen med dessa. För att göra detta möjligt används en bottom-up-logik där 

lösningen utformas efter användarens direkta behov för att uppnå det resultat som 

användaren efterfrågar. Lösningen syftar därmed inte till att bära upp hela verksamheten 

utan har sina styrkor i att lösa specifika processer som kan ersätta det arbete som tidigare 
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utfördes av en mänsklig användare. Att heavyweight IT är beroende av lightweight IT är 

oftast mindre tydligt i betraktarens ögon, men som argumenterat av Bygstad (2017) ökar 

verksamhetens innovationsgrad och flexibilitet när det ordinarie systemet kompletteras 

med lightweight IT. En av de viktigaste fördelarna med lightweight IT är just möjligheten 

att få ut ett mervärde av befintliga system där vissa önskvärda funktioner inte finns 

tillgängliga. Denna teknik menar Bygstad (2017) är billigare och mer tillgänglig i jämförelse 

med heavyweight, och kan ofta sättas upp i verksamheten utan hjälp av IT-avdelningen. 

Exempel på lightweight IT är mobilapplikationer och sensorer.   

Sammanfattningsvis förklaras distinktionen som presenteras mellan lightweight och 

heavyweight IT som ytterligare ett sätt att beskriva två olika nivåer av IT-lösningar. 

Heavyweight förknippas med fullständigt integrerade mjukvarusystem som är det centrala 

IT-hjälpmedlet i en verksamhet och kräver hög IT-kompetens för att utveckla och 

underhålla. Lightweight associeras med det lager som syftar till att stödja arbetsprocesser 

i alltmer komplexa IT-miljöer och utgår från användarens behov, samt förutsätter lägre 

teknisk kunskap och resurser för att utveckla.  

2.2 Robotic Process Automation 
RPA är en typ av lightweight IT som trots sitt namn inte är en fysisk robot utan en 

programvara som installeras direkt på en dator (Wilcocks et al. 2015; Madakam et al. 

2019). RPA, även kallad den digitala medarbetaren, är en relativt ny teknik som 

programmeras till att imitera en manuellt utförd arbetsuppgift (Lacity et al. 2015; Wilcocks 

et al. 2015). Till skillnad från traditionell programvara som kommunicerar via backend får 

RPA tillgång till andra system via gränsytan precis som en mänsklig användare, och kräver 

därmed ingen integrering i existerande IT-system (Van der Aaist et al. 2018; Asatiani et al. 

2016). Detta ger möjlighet att interagera även med de system som inte erbjuder ett publikt 

Application Programming Interface (API) (Asatiani et al. 2016).  

RPA lagrar inte data utan behandlar information inom eller mellan olika system i de fall 

stöd för detta inte finns (Asatiani et al. 2016; Lacity et al. 2015). Exempelvis kan data 

hämtas från ett kalkylark, överföras till ett affärssystem för att utföra beräkningar, och 

sedan skicka ett e-postmeddelande med resultatet till berörda.  På så vis ersätter RPA inte 

existerande system utan fungerar som ett komplement i syfte att utföra strukturerade 

uppgifter mer effektivt.  

RPA hör inte till den ”smarta genren” av teknik som ofta förknippas med artificiell 

intelligens, utan utför uppgifter genom att följa ett flödesschema av regler (Willcoks et al. 

2017; Van der Aaist et al. 2018). Därför är det är viktigt att varje steg dokumenteras i detalj 

för att processen ska kunna överföras till programvaran, vilket gör RPA lämpligt för 

repetitiva och regelbaserade uppgifter utan många undantag (Asatiani et al. 2016). 

Eftersom stor vikt ligger vid att definiera händelseförloppet är detaljerad kunskap om 

processen som ska automatisera en central del i denna typ av utveckling (Madakam et al. 

2019). Utmaningen ligger i att precisera existerande arbetsflöde, samt identifiera var i 

processen problem kan uppstå, för att robotiseringen ska bli så effektiv som möjligt. Till 

skillnad från traditionella IT-projekt är kravet på IT-kompetens lägre eftersom det inte 

finns behov av avancerade programmeringskunskaper för att överföra arbetsprocessen till 

programvaran. Med hjälp av RPA-verktyg kan användaren länka ihop ikoner som 

representerar delprocesser i kombination med logiska val, och på så vis bygga ett 
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flödesschema för att utföra en viss uppgift (Asatiani et al. 2016; Willcocks et al. 2015; Lacity 

et al. 2015).  

Eftersom RPA inte kräver programmeringskunskap och tekniken inte stör existerande 

system sänks ribban för vilka processer som är möjliga att automatisera (Lacity et al. 2015). 

Till skillnad från ERP-system är tiden för implementation kort och resultatet enkelt att 

modifiera i framtiden (Asatiani el al. 2016). Därmed kan det finnas ekonomiska och 

tidsmässiga incitament att automatisera även mindre och föränderliga processer som 

tidigare var svåra att rättfärdiga på grund av bristande lönsamhet. Madakam et al. (2019) 

argumenterar vidare för att RPA också kan koppla samman olika delar i komplexa system 

där integrering är svårt eller kostsamt. Vissa miljöer har ett antal program som inte går att 

byta ut av olika anledningar, eller delsystem som av säkerhetsskäl eller brister kräver 

manuell handpåläggning. I dessa fall kan RPA sammankoppla dessa för att underlätta 

användning och erbjuda utökad funktionalitet. Även under föränderliga förhållanden kan 

RPA snabbt och enkelt lösa interaktion mellan olika applikationer då en integration är för 

kostsam och långsam att införa. Lacity et al. (2015) diskuterar att pressen idag är hög på 

företag att leverera kvalitet snabbt och säkert, och samtidigt anpassa sig till en förändrad 

marknad och kundbehov. Att underhålla detta kräver stora resurser och ett misslyckande 

kan leda till bristande prestanda. I kombination med ett större krav på lönsamhet i en ökad 

konkurrens ser många företag outsourcing som ett sätt att få utökad och billigare 

arbetskraft. Genom att outsourca till länder med billigare arbetskraft ämnar företag att 

minska personalkostnader eller fokusera på verksamhetens kärnfrågor. Däremot döljer sig 

ofta omkostnader som bygger på kommunikationsproblem och komplicerade 

avtalsbeskrivningar. Därför lyfter Asatiani et al. (2016) RPA som ett alternativ till att 

outsourca rutinmässiga arbetsuppgifter eftersom tekniken har potential att generera 

direkta värden till en kärnverksamhet. Programvaran kan arbeta dygnet runt, året om, och 

reducera bort den mänskliga faktorn. En robotisering innebär billig arbetskraft som utför 

sitt jobb snabbare och mer pålitligt än manuellt arbete, och kan dessutom höja moralen 

hos anställda eftersom de får ägna sig åt mer värdeskapande och intressanta uppgifter 

(Willcoks et al. 2015). Madakam et al. (2019) menar därför att tekniken i framtiden kan bli 

obligatorisk för att kunna konkurrera.  

För att summera beskrivs RPA ofta som en teknik med stor potential att effektivisera 

verksamheter genom att ersätta manuella processer i hanteringen av IT-system utan krav 

på systemintegration.  

2.3 Utmaningar med Robotic Process Automation 
Merparten av existerande forskning har en optimistisk syn på RPA och lyfter fram 

teknikens potential, medan mindre uppmärksamhet riktats mot utmaningar i arbetet med 

att implementera RPA och hur dessa bör hanteras. Översikten av existerande forskning 

visar dock att ett antal utmaningar har artikulerats, vilka kan medföra svårigheter i olika 

aspekter av arbetsprocessen för RPA. 

Ordet ‘robotic’ associeras ofta till fysiska maskiner som vandrar omkring på kontoret 

och utför mänskliga uppgifter, vilket kan ge en felaktig bild och därmed inställning till RPA 

(Asatiani et al. 2016; Lacity et al. 2015). Lacity et al. (2015) lyfter exempelvis fram en 

skepticism i RPA-projektets inledande fas till följd av en osäkerhet kring hur RPA kommer 

påverka arbetssituationen. Detta menar Asatiani et al. (2016) kan påverka den anställdes 
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moral negativt och skapa dålig stämning gentemot ledningen. Under projektets gång sker 

däremot ofta en positiv vändning när medverkande inser vad RPA kan ge för värde och att 

det resulterar i mer tid för värdeskapande arbetsuppgifter när de repetitiva 

arbetsprocesserna försvinner (Lacity et al. 2015). Om och när en dylik vändning sker ökar 

även medverkandes innovation, vilket kan leda till att de enklare finner ytterligare 

potentiella processer att automatisera. Wilcocks et al. (2015) beskriver en frihetskänsla hos 

arbetare som blir av med arbetsuppgifter som kan ha upplevts som trista och rutinmässiga 

för att istället fokusera på värdeskapande och intressanta uppgifter. Dessutom finns inga 

direkta kopplingar mellan RPA och uppsägningar, utan anställda har fått förändrade 

arbetsuppgifter som förvaltning av robotar och mer kvalificerad dataanalys (Asatiani el al. 

2016). Lacity et al (2015) menar att när anställda inte längre känner sig hotade välkomnar 

de tekniken, vilket indikerar på att ett potentiellt motstånd till RPA inte nödvändigtvis 

grundar sig i tekniken, utan en bristande förankring hos berörda parter gällande dess 

funktionalitet och syfte. Därmed är utmaningen att lyckas förmedla kunskap i rätt tid till 

samtliga inblandade för att undvika missförstånd och få med sig hela verksamheten i 

arbetet.  

Enkelheten i att använda RPA till att utöka det underliggande systemets funktionalitet 

genom att koppla ihop det med externa mjukvaruprodukter kan verka attraktivt till en 

början (Willcocks et al. 2015). Däremot riskerar verksamheten att tappa kontroll över 

systemets arkitektur när komplexiteten ökar, samt att säkerheten minskar om det finns en 

osäkerhet i hur data hanteras. Dessutom menar Asatiani et al. (2016) att RPA inte är lika 

effektivt som integrering i backend, utan bör fungera som en temporär eller 

kompletterande lösning för att automatisera de processer som kräver manuell 

handpåläggning. Därmed finns en utmaning i att balansera hur RPA ska användas inom 

verksamheten, samt hitta strategier för hur olika kompetenser ska samarbeta för att 

utforma lösningar på detta.  

Det faktum att RPA är en mjukvara kan skapa missförstånd om att den integreras med 

existerande system, när den egentligen bara interagerar med gränsytan likt en mänsklig 

användare (Lacity et al. 2015). Om denna information inte förankras hos IT-ansvariga kan 

det skapa en oro över vilken inverkan RPA har på övriga system, eftersom de kan uppleva 

tekniken som ett potentiellt hot mot att kunna säkerställa systemets tillgänglighet, 

responstid, säkerhet och funktionalitet (Wilcocks et al. 2015). Lacity et al. (2015) menar att 

en positiv inställning hos IT-avdelningen är viktig eftersom de tillhandahåller den access 

till verksamhetens system roboten behöver för att utföra sina uppgifter. Utan denna 

information kan utvecklingen inte gå vidare. Därför är det av stor vikt att tidigt involvera 

IT-avdelningen och låta dem vara delaktiga i diskussion och beslutsfattande, för att visa att 

deras oro tas på allvar och förklara hur tekniken kring RPA fungerar. Däri finns utmaningar 

i att skapa förutsättningar för ett bra samarbetsklimat mellan verksamhet och IT-

avdelning.  

Processer lämpade för RPA är enligt Asatiani et al. (2016) en avsaknad av mänskligt 

omdöme, samt att varje möjligt steg och dess utfall kan definieras och dokumenteras. Finns 

det för många undantag som måste hanteras manuellt kan robotens fulla potential därmed 

inte utnyttjas eftersom den stannar i situationer utan fördefinierat beteende. Utöver detta 

finns också ett behov av att utvärdera lönsamheten i att automatisera en process. Även om 

tiden för implementation är kortare än för stora ERP-system kan det vara dålig avkastning 



 

 9 

att investera i RPA för processer som utförs sällan och har få steg att automatisera. 

Dessutom bör organisationen överväga konsekvenserna av att ersätta människor med 

robotar i specifika uppgifter, samt bygga en strategi för vilken roll RPA ska ha i företaget. 

Lacity et al. (2015) skriver att RPA går ut på att automatisera existerande processer med 

hjälp av existerande applikationer, medan Howell et al. (2017) poängterar att det kan finnas 

en poäng i att se på verksamheten ur ett bredare perspektiv och utveckla mer effektiva 

flöden. Därmed finns en utmaning i att förstå vilka processer som är lämpliga att 

automatisera utifrån tekniska och organisatoriska förutsättningar. 

Underhåll av RPA skiljer sig åt mellan verksamheter och branscher, och det finns ingen 

generell modell för hur arbetet bör se ut (Howell et al. 2017). Ett sätt att dela upp arbetet 

är i tre kategorier: design av processarkitektur och vilken roll RPA ska spela i framtiden, 

teknologisk utveckling och arbetet att automatisera verksamhetens arbetsflöden, samt 

underhåll av befintliga robotar. För att detta ska lyckas diskuterar Wilcocks et al (2015) att 

RPA bör vara en del i ledningens IT-arbete, där planer utarbetas för hur det ska användas 

och underhållas, samt vilka krav och behov som finns. Eftersom verksamheten och arbetare 

utan teknisk bakgrund har en större del i utvecklingen av RPA finns en svårighet i vem som 

ska vara ansvarig för RPA, samtidigt som IT-avdelningen har en viktig roll. För att kunna 

lösa vidareutveckling av RPA och dess funktion i verksamheten, utbilda personal och 

hantera verksamhetsförändringar har vissa valt att skapa specifika kompetenscentrum, 

medan andra skapar plats för det i existerande modeller för IT-styrning. Viktigt att fundera 

över är vilka som ska delta och vilka frågor som ska diskuteras för att lära från tidigare 

erfarenheter och skapa bättre förutsättningar för RPA i framtiden. Howell et al. (2017) 

beskriver att ett beslut om var det största ansvaret ligger har en inverkan på en 

organisations arbete kring RPA. En mer centraliserad struktur där övergripande beslut 

kommer uppifrån kan ge ett bredare perspektiv som har möjlighet att resultera i 

enhetlighet och mer effektiva lösningar för verksamheten som helhet. En mer 

decentraliserad lösning däremot, kan tack vare sin närhet till verksamheten erbjuda 

snabbare utveckling och underhåll. Oavsett val av modellstruktur är utmaningen därför att 

olika roller ska hitta sätt att samarbeta för att ta till vara på verksamhetens samlade 

kompetens eftersom det kan ge fördelar av både en centraliserad och decentraliserad 

modell.  

Sammantaget lyfter forskning att RPA är en ny teknik som potentiellt kan bidra till stora 

verksamhetsförändringar, vilket visat sig vara en källa till osäkerhet. Systemförvaltning 

behöver information om hur RPA fungerar i relation till verksamhetens befintliga system 

och vilka tekniska förutsättningar som de förväntas bidra med för att projektet ska fungera. 

Anställda har ett behov att få veta hur deras arbetsuppgifter ser ut efter implementationen 

för att kunna möta tekniken med en god inställning och bidra med sin kompetens. När 

förståelse för hur robotens inverkan kommer att se ut ökar även innovationsförmågan och 

potentialen att hitta fler processer att automatisera, annars finns risk att det uppstår 

komplikationer i utvecklingsarbetet eller ett missnöje inom verksamheten.   
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3. Metod 

Detta kapitel redogör för metodval och hur det har påverkat studien, samt hur insamling 

av empirisk data har utförts och hur den har analyserats. Till att börja med skildras en 

fallbeskrivning för att ge en bild av vad undersökningen utgår från, följt av en 

forskningsansats som beskriver och motiverar metodval. Sedan återges utförandet av 

datainsamling och analys, samt avslutningsvis en reflektion kring metodval.  

3.1 Beskrivning av empirisk kontext  
Denna undersökning grundar sig i ett samarbete med konsultbolag B som är en del av en 

nordisk koncern med 2300 anställda och bolag i fem länder. Firman som helhet verkar 

inom digitalisering av flera olika affärsområden, där konsultbolag B1  fokuserar på att finna 

innovativa IT-lösningar genom att ligga i teknikens framkant. Nyligen har konsultbolaget 

inlett en satsning på RPA, en teknik de förutspår har stor potential i framtidens 

verksamhetsutveckling. Under ett inledande projekt P2 har de kommit att inse hur 

utvecklingen av denna teknik skiljer sig från tidigare projekt och att kunskapsnivån 

gällande RPA är relativt låg hos potentiella kunder. Detta frambringar frågor kring hur man 

arbetar med RPA på bästa sätt, samt vilka utmaningar som finns och hur man arbetar för 

att angripa dem. Detta fångade ett intresse eftersom RPA är en teknik som beskrivs positivt 

i existerande forskning, men saknar omfattande redogörelse för vilka omständigheter som 

gynnar och komplicerar utvecklingen av en lyckad RPA-applikation.   

3.2 Forskningsansats 
Givet studiens fokus och syfte att urskilja och redogöra för utmaningar kopplade till 

införande av RPA i organisationer har en kvalitativ forskningsansats valts. Detta eftersom 

Myers (2013) menar att kunskap går att generera om ett specifikt fenomen eller 

sammanhang, genom att fokusera på ett mindre antal respondenter och på djupet utforska 

den empiriska kontexten samt respondenternas erfarenheter av denna. Walsham (1995) 

lyfter att kvalitativa fallstudier inte går att statistiskt generalisera, men att dylika kan 

resultera i rik kunskap som beskriver komplexa fenomen och bidrar till att hitta framtida 

forskningsfrågor. På så vis går det att lyfta detaljer under dessa specifika omständigheter 

och generera ett resultat som kan placeras i sammanhang av tidigare undersökningar och 

därmed tillföra nya insikter till den större bilden. 

Under inledande genomgång av existerande forskning observerades att 

forskningsområde är relativt nytt och att ett begränsat antal artiklar om RPA publicerats. 

Omständigheter som dessa menar Myers (2013) indikerar på att en explorativ och 

kvalitativ ansats är lämplig. Saunders et al. (2019) lyfter att denna ansats erbjuder 

möjligheten att genomföra en studie med olika inriktningar på intervjufrågor, i syfte att 

upptäcka vilka aspekter som är intressanta att undersöka vidare. Y in (2003) menar att en 

fallstudie lämpar sig väl till att svara på frågor som ‘varför’ och ‘hur’, eftersom det kan ge 

en djupare förståelse för processen och upplevelsen hos inblandade människor. Därmed är 

det lämpligt att grundligt undersöka ett mindre antal deltagare i ett tidigare genomfört 

                                                 
1  IT-konsultbolag i norrländsk mellanstor stad. 
 
2 Ett RPA-projekt konsultbolag B genomfört och som studien undersöker . 
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RPA-projekt i syfte att uppfylla studiens ändamål att få en djupare förståelse för RPA och 

dess utvecklingsarbete. 

3.3 Datainsamling 
Studiens empiriska data har med anledning av en kvalitativ ansats och syfte att få en 

djupare förståelse för vilka utmaningar som präglar införandet av RPA i organisationer 

bestått av deltagande i insäljande fas av RPA samt intervjuer med respondenter 

innehavandes olika typer av roller i ett tidigare genomfört RPA-projekt. För att få en bild 

av tekniken och hur den används observerades inledningsvis en presentation av RPA och 

den RPA-tjänst konsultfirma B erbjuder under ett möte med presumtiv kund. Följt av detta 

studerades teknisk dokumentation av det verktyg som används av konsultfirma B för att 

skapa RPA-programvara, och avslutningsvis genomfördes en observation av en workshop 

där konsultfirma B i samarbete med kund analyserade kundens verksamhet och valde ut 

potentiella processer att automatisera. Detta gav en bild för det initiala arbetet med RPA 

och vilka frågor som dyker upp i denna fas. Fortsättningsvis utfördes en studie av ett 

specifikt case där en verksamhet tillsammans med konsultfirma B genomfört ett RPA-

projekt. I syfte att undersöka och förstå hur arbetet förlöpte och hur involverade uppfattade 

projektets arbetsgång och resultat har ett antal deltagare intervjuats. Medverkande i 

studien var projektets ansvariga RPA-utvecklare från konsultfirma B, handläggaren vars 

arbetsuppgift automatiserades, projektets lokala samordnare vid den verksamhet där 

projektet tog plats, samt en konsult som arbetar med att leda projekt inom digitalisering av 

verksamheter och deltog i projektet. Dessa typer av datainsamling har valts med 

triangulering i åtanke, eftersom Mason (2002) menar att det går att generera en helhetsbild 

av det fenomen som studeras genom att åskådliggöra flera olika perspektiv. Processens 

olika delar har därför studerats ur synvinkeln av respondenter med olika roller i processen 

i syfte att öka validiteten av den data som samlats in. Med anledning av studiens explorativa 

ansats valdes semistrukturerade intervjuer eftersom det finns ett behov av ett stort antal 

öppna frågor, samtidigt som en uppdelning i teman erbjuder mer struktur och kontroll över 

vilka ämnen som diskuteras (Saunders et al., 2009). Att utgå från en intervjumall med 

teman skapar en högre grad av konsekvent data mellan intervjuer och säkerställer att ingen 

fråga missas, samtidigt som öppna frågor tillåter oväntade sidospår som annars inte 

uppkommit. För att kunna utveckla intervjufrågor menar Saunders et al. (2009) att det är 

av stor vikt att ta del av litteratur inom det valda forskningsområdet för att få en djupare 

förståelse för ämnet. Med denna vetskapen påbörjades en översikt av existerande forskning 

för att skapa en stabil grund för fortsatt arbete med att konstruera intervjufrågor. Artiklar 

eftersöktes i Umeå universitets söktjänst Primo och Google scholar. Nyckelord som 

användes var “RPA”, “Robotic Process Automation”, “AI”, “Lightweight IT”, “Heavyweight 

IT”, “Automation”. Sökresultatet filtrerades från år 2015 och framåt för att få den mest 

uppdaterade informationen, samt att artiklarna skulle vara peer reviewed för mer pålitlig 

kvalitet. För att slutligen välja ut artiklar lästes abstract, introduktion och resultat för att 

skapa en bild om källan är relevant för denna studie.  

Innan intervjutillfället fick respondenten ta del av vilka teman som skulle behandlas 

under intervjun, samt information om studiens syfte och hur intervjun skulle gå till . För 

att hålla god struktur och säkerställa att samtliga områden behandlades användes 

intervjumallar (Bilaga 1) som utformades med tidigare genomförd litteraturöversikt som 
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grund. Syftet med dessa mallar var att användas som hjälpmedel, men ambitionen var att 

utifrån varje fråga spinna vidare och låta respondenten utveckla sitt svar. Förhoppningen 

var att få djupare kunskap och hitta oförutsedda infallsvinklar. Alla frågor ställdes med ett 

neutralt tonläge och kroppsspråk för att undvika ledande frågor, och plats för intervjun 

valdes för att minska påverkan från omgivningen. Alla yttre omständigheter och detaljer 

om hur intervjun utvecklades noterades för att kunna inkluderas i analysen. Detta innebar 

även en chans att omarbeta kommande intervjuer grundat på tidigare erfarenheter och 

upptäckter, i syfte att samla in bättre data. På grund av långa geografiska avstånd till tre av 

fyra respondenter genomfördes dessa intervjuer via videosamtal, medan den fjärde var en 

fysisk intervju. 

För att skapa bredd i insamlade data och täcka samtliga delar av processen genomfördes 

en studie av teknisk dokumentation av verktyget som används av konsultfirma B för att 

skapa RPA-robotar. I kombination med deltagandet i en workshop gällande hur 

konsultfirma B diskuterar med kund för att välja ut processer att automatisera resulterade 

detta i en djupare förståelse för tekniken och hur den används i praktiken. Dessutom 

observerades en presentation av konsultfirma B’s RPA-produkt till en potentiell kund. 

Detta gav en möjlighet att höra vilka frågor som dyker upp i ett initialt skede av processen 

och gav en mer komplett bild av hur RPA utvecklas från start till slut. Samtliga deltagare 

och en beskrivning av tillfället för datainsamling beskrivs i tabell 1. För sammansättning av 

medverkare förlitar sig studien på ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2014) förklarar att 

urvalet utgår från vad som är enklast för forskaren, och att objekten väljs utifrån vad som 

finns närmast till hands. Detta val grundar sig i att studien har en begränsad tidsram och 

ett färdigt case med en central person som hänvisat till nya respondenter och företeelser 

att observera.  

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades kort därpå för att ingen data skulle 

gå förlorad, samt minska risken för att missförstå eller felaktigt återge vad som sagts.  
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Tabell 1: Typer av empirisk data. 

 
 

3.4 Dataanalys 
För att besvara studiens forskningsfråga har en induktiv tematisk analys genomförts i syfte 

att identifiera de huvudsakliga kategorierna av utmaningar som uppenbarar sig i 

studiens  empiriska data. Denna grundläggande kvalitativa analysmetod går som Maguire 

(et al. 2017) beskriver ut på att identifiera mönster i kvalitativ data genom att följa sex steg: 

Första steget i tematisk analys innebär att göra sig bekant med samtligt datamaterial 

och med fördel anteckna iakttagelser. I vårt arbete började denna analys i samband med 

datainsamling genom att yttre faktorer och beteende hos deltagare dokumenterades för att 

ha möjlighet att beakta detta under analysfasen. Transkribering av intervjuer och 

sammanställning av anteckningar vid observationer genomfördes nära inpå tillfälle för 

insamling i syfte att öka en korrekt redogörelse. När samtlig empirisk data var insamlad 

lästes samtligt material igenom innan analysen gick vidare till nästa steg.  
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Steg två i analysen går ut på att organisera data på ett meningsfullt vis. Eftersom 

studiens forskningsfråga rör utmaningar relaterat till RPA eftersöktes segment av datan 

som relaterar till forskningsfrågan på något vis, och markerade detta med en beskrivande 

kod. Genom att gå igenom samtligt material eftersöktes därmed sådant som rör 

utmaningar i arbetet med att införa RPA i en verksamhet, exempelvis hur de uppstår och 

hur de kan adresseras. 

Syftet med det tredje steget är att iterera igenom koderna och hitta gemensamma 

nämnare som relaterar till forskningsfrågan, och på så vis kategorisera koderna under 

beskrivande teman. Detta genomfördes med ambitionen att inte drivas av förutfattade 

idéer som följd av de utmaningar som identifierats i existerande forskning, för att sedan 

kunna kontextualisera studiens empiriska data genom att jämföra kategorier av 

utmaningar med existerande forskning. I analys av transkriberad data formulerades därför 

kategorier till utmaningar som studien identifierat. Ett antal iterationer av processen 

genomfördes, och allteftersom behovet uppstod reviderades eller kompletterades 

kategorierna.  

Fjärde steget som Maguire et al. (2017) beskriver i dataanalysen är att se över de teman 

som producerades i steg tre, i syfte att avgöra om de är separerade från varandra, innehåller 

data som är relevant till temat, samt om det finns överlappande teman eller teman som kan 

delas upp ytterligare. Även antalet förekomster av företeelser kan vara av intresse att notera 

ifall detta är av intresse för att besvara forskningsfrågan. I denna studie innebar det att 

granska resultatet från analysen på egen hand för att bilda en egen uppfattning, och sedan 

under öppen diskussion utvärdera samtliga teman och dess innehåll. I de fall där koder av 

samma betydelse upprepas noterades detta eftersom det kan ha betydelse när resultatet av 

analysen ska tolkas. 

I det femte steget av tematisk analys görs en djupare utredning av vad varje tema betyder 

och hur olika teman relaterar till varandra.   

Sista och sjätte steget är att sammanfatta och presentera upptäckterna. I denna studie 

innebar det en jämförelse av resultatet från analysen av det empiriska materialet med 

utmaningar identifierade av existerande forskning i syfte att bilda en egen uppfattning av 

forskningsområdet men samtidigt sätta in det i en större kontext. Utfallet av analysen 

presenteras i renskriven form i resultatdelen av denna rapport.  

Som Saunders et al. (2009) beskriver är kvalitativ data komplex och behöver analyseras 

för att göras begriplig och kunna användas i syfte att formulera teorier. Därför följdes ovan 

beskrivna steg i syfte att urskilja hur respondenter i den empiriska datainsamlingen 

upplevde arbetet med RPA. För att kunna besvara forskningsfrågan eftersöktes områden 

som kan upplevas utmanande med RPA, och hur det kan påverka resultatet som 

verksamheten erhåller av dess implementation. Ur detta kunde fyra kategorier av 

utmaningar identifieras i studiens empiriska data, vilka redovisas och jämförs med 

existerande forskning i rapportens sektion ‘Resultat’.   

3.5 Reflektion kring metodval 
Myers (2013) menar att det är svårt att dra generella slutsatser om en kvalitativ studie som 

genomförts med ett lågt antal respondenter eftersom koncentrationen ligger på en att få en 

djupare förståelse för ett eller några få subjekt. Däremot kan studiens resultat användas för 

att jämföras med redan existerande forskning och på så vis bidra med rik kunskap och 
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detaljrikedom, samt hitta framtida forskningsfrågor. Genom att använda triangulering 

mellan olika datakällor ur olika perspektiv menar Mason (2002) bidrar till att öka 

validiteten av studiens empiriska data.  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att forskning, utöver kravet på hög kvalitet som 

bidrar till ny kunskap och förbättrade metoder, även förutsätter fokus på fyra 

forskningsetiska principer. Dessa har utformats för att sätta riktlinjer kring utformning av 

forskning och på så vis minska risken för uppkomsten av negativa konsekvenser som 

påverkar deltagare i undersökningar. En av dessa riktlinjer är konfidentialitetskravet som 

berör vikten av anonymitet, och att det vid publicering ska vara svårt för utomstående att 

urskilja deltagare i undersökningen. En svårighet i att uppfylla detta är att denna studie 

utgår från ett specifikt case där respondenterna är medvetna om varandras deltagande. En 

konsekvens blir att en så pass god insyn gör det relativt enkelt att dra slutsatser kring vem 

som är källan till specifik data. Vetskapen om detta kan medföra att respondenterna av 

någon anledning tillrättalagt sina svar för att återge en falsk eller bristfällig bild av 

verkligheten. Beroende på vilken roll och inställning deltagaren haft till projektet fanns 

potentiellt ett intresse av att beskriva händelseförlopp och resultat på olika sätt. Till 

exempel kan en prestige för projektledaren påverka beskrivningen av projektet positivt, och 

att resultatet givit ett mervärde för organisationen. Samtidigt kan en deltagare med negativ 

inställning återge en kritisk bild av projektet till följd av ett missnöje som egentligen 

grundar sig i något annat. Dessutom kan hierarkisk ordning mellan projektmedlemmar 

skapa bias om en underordnad väljer sina ord på grund av rädsla för att en dålig relation 

kan påverka arbetssituationen negativt. För att minska denna problematik informerades 

samtliga respondenter om att namn och företagstillhörighet på samtliga 

intervjurespondenter inte redogörs i studiens rapport.  

En annan omständighet som kan påverka bias i intervjusvar är en osäkerhet i vad 

resultatet ska användas till eftersom det riskerar att finnas en rädsla i eventuella 

konsekvenser för respondenten. För att motverka detta uppfylls Vetenskapsrådets (2002) 

informationskrav som säger att berörda ska få ta del av syftet med studien och medverkan 

i denna, samt att deltagande sker av fri vilja. Detta utfördes i samband med intervju genom 

att förse samtliga respondenter med information om studien och dess syfte. Även 

Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav som säger att material som samlats in endast får 

nyttjas i forskningssyfte förmedlades för att försäkra respondenter om att allt insamlat 

material förblir hemligt och utomstående som vill ta del av resultatet endast får läsa det 

som publiceras.  

Vetenskapsrådets (2002) fjärde krav är samtyckeskravet, vilket innebär att 

undersökningsdeltagarna måste godkänna sin medverkan i studien. För att efterfölja detta 

var det valfritt att delta i undersökningen och deltagarna informerades om möjligheten om 

att när som helst avbryta medverkan och att deras svar då skulle exkluderas från studien. 

Innan varje intervju tydliggjordes en önskan om att spela in intervjun vilket respondenten 

muntligen fick godkänna, samt att de när som helst kunde avbryta intervjun.  

Studiens val av bekvämlighetsurval menar Yin (2011) innebär begränsad kontroll över 

vilka som ingår i studien. Att inkludera respondenter endast på grund av deras 

tillgänglighet ökar risken för ett inkomplett resultat och bias. Med hänsyn till studiens 

begränsade tidsomfattning och resurser, samt det faktum att forskningsområdet är relativt 

nytt, gav detta urval däremot en chans till att finna relevanta respondenter i tid för att 
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kunna genomföra studien. För att minska risken för bias studerades olika aspekter av 

tekniken under olika faser, samt personer med olika förhållande till tekniken men det kan 

inte garantera en heltäckande bild i samma utsträckning som mer slumpmässiga metoder. 

Som konsekvens till valet av att använda semi-strukturerade intervjuer nämner 

(Saunders et al. 2009) en del utmaningar kring bias samt hur pålitlig och giltig insamlad 

data är. Författarna poängterar att pålitligheten påverkas eftersom intervjuerna inte är 

standardiserade och ett genomförande av andra forskare därför inte garanterar liknande 

resultat. Däremot nämner de att denna typ av intervjuer passar bra under komplexa och 

föränderliga förhållanden där fokus ligger på att utforska och förstå ett visst sammanhang, 

vilket förutsätter öppna frågor som kan leda in på oväntade spår. Eftersom studiens 

forskningsområde är relativt begränsat och undersökningens syfte att förstå upplevelsen 

av ett antal individers erfarenheter menar Myers (2013) att semistrukturerade intervjuer 

är lämpliga. Något att däremot överväga kring denna datainsamlingsmetod är enligt 

(Saunders et al. 2009) partiskheten, både i hur respondenterna uppfattar frågan men även 

hur svaren tolkas. För att minska detta har intervjumaterial formulerats noga och ett 

neutralt tonläge och kroppsspråk använts för att undvika ledande frågor. När det kommer 

till tolkning av respondenternas svar har intervjuerna spelats in för en möjlighet att i 

efterhand kunna gå tillbaka och försäkra oss om formulering och tonläge. För att öka 

chansen för sanningsenliga svar intervjuades respondenterna enskilt eftersom Saunders et 

al. 2009) menar att detta minskar risken av svaren påverkas av andra. För att skapa en 

personlig kontakt och öka chansen att respondenten känner sig trygg nog att öppna upp 

sig, samt öka möjligheten att tolka respondentens svar rätt, menar Saunders et al. (2009) 

att kroppsspråk är en viktig del i en intervju. På grund av långa geografiska avstånd har tre 

av fyra intervjuer genomförts via videosamtal med hjälp av Skype. Ingen markant skillnad 

mellan fysisk och videointervju kunde urskiljas i hur väl den personliga kontakten kunde 

etableras vilket tyder på att det inte påverkat respondenternas svar. 

4. Resultat 

Med avseende att besvara studiens forskningsfråga eftersöktes i analys av empirisk data 

utmaningar som uppkommer i arbetet med RPA. Analysen resulterade i fyra kategorier av 

utmaningar: ‘Personal och organisationsförändring’, ‘Teknisk implementation’, 

‘Kompetens’ och ‘Lönsamhet’, vilka redogörs för nedan.  

4.1 Personal och organisationsförändring 
Den första kategorin av utmaningar som identifierades under dataanalysen relaterar till 

den förändring av verksamheten som ofta uppstår i samband med implementering av RPA. 

Ett flertal respondenter lyfte den rädsla som växer fram när verksamhetsförändringar sker 

och det är osäkert hur den framtida arbetssituationen kommer att se ut.  

 

“Då måste man ju verkligen ha förståelse och respekt för det - att människor kan känna 

sig lite hotade. Rädda för sitt jobb.” - Respondent 2 

 

Eftersom verksamheten och dess anställda besitter den kunskap som krävs för att 

automatisera processer beror RPA-projekt på att dessa medverkar. För att de ska känna sig 
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motiverade att vara delaktiga i utvecklingsarbetet och bidra med sin kompetens lyfter 

respondent 4 vikten av att samtliga deltagare delges information om syftet med RPA och 

hur det påverkar individens arbetssituation. Respondent 1 förklarar att det oftast är enkelt 

att motivera chefer och ansvariga eftersom de ser ekonomiska fördelar i att effektivisera 

arbetsflöden, medan det kan bli problematiskt när man kommer ner till de vars uppgifter 

man försöker effektivisera. Respondenten pekar på en rädsla i att förlora sina 

arbetsuppgifter mot några mindre önskvärda. Liknande upplevelser artikuleras av 

respondent 4 som insett att det inte går att anta hur intresset för vissa arbetsuppgifter ser 

ut. Även de arbetsuppgifter ledningen uppfattar som underkvalificerade och meningslösa 

kan av olika anledningar uppskattas av den som utför dem. För att förstå varandra och hitta 

ett sätt att arbeta krävs dialog där olika roller förklarar sin uppfattning. Genom att till 

exempel arbeta kundcentrerat kan verksamheten utvecklas och ge bättre värde till brukare, 

samtidigt som verksamheten förstår syftet med RPA.  

 

“Förändringsledning, förändringsledning, förändringsledning. Alla gånger man gör en 

förändring i en organisation eller ändrar arbetssätt så behöver man ha den här 

förändringsledningen. Kontakt med organisationen och ha med sig dem i förändringen.” 

- Respondent 4 

 

Om ledningen fattar beslut om att helt förändra arbetsuppgifter utan att på förhand 

förankra det beskriver respondent 4 en risk att anställda ställer sig på tvären eller till och 

med säger upp sig. Respondenten förklarar att anställda ofta har arbetsuppgifter de trivs 

med och känner sig trygga i, och att det förmodligen är i förändringen rädslan ligger. Därför 

bör ledningen inte ta för lätt på verksamhetsförändringar utan vara noggranna med att 

förklara vad RPA är och hur det kan komma att påverka arbetssituationen. Genom att 

förmedla hur arbetsrutiner kommer att se ut efter en automatisering och förmedla vilken 

nytta RPA kan medföra menar ett flertal respondenter att en annan effekt uppnås än om 

man bara säger att arbetsuppgifterna ska tas bort.  

 

“Att man verkligen har det förankrat, att man har den här tydliga målbilden om varför 

vi gör det, och liksom adresserar alla de där frågorna - vad händer med mina 

arbetsuppgifter, vad ska vi göra med den här tiden istället? Att de får med sig alla 

medarbetare på den förändring man ska göra”- Respondent 4 

 

Vikten av att tydligt måla upp hur framtiden kommer se ut artikuleras av respondent 3, 

som under projekt att automatisera delar av sitt arbete funderade över risken med 

uppsägningar i samband med automatisering.  

 

“Det är ju många verksamheter som sitter som jag där man får lägga på hög och där det 

faktiskt kan vara en avlastning och ett hjälpmedel. Men utvecklingen går ju framåt och 

blir mer och mer, och i det långa loppet kan det ju bli uppsägning tyvärr.” - Respondent 

3 

 

Däremot var det tydligt vilka arbetsuppgifter som fanns kvar efter implementation av RPA 

och hur tekniken kan vara en avlastning, vilket respondent 3 menar minskade osäkerheten 
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för framtiden och ökade motivationen för att genomföra projektet. Respondent 2 trycker 

också på vikten av förändringsledning eftersom RPA-lösningar kan innebära stora 

förändringar i arbetsprocesserna. Som resultat kan hela arbetsmoment eller hela processer 

försvinna, och nya arbetsuppgifter tillkomma. 

 

“Det är viktigt med förändringsledning och verksamhetsdialog, så fel är ju att tro att det 

bara är att köra för att det här är så himla bra lösningar, och så pang in i en arbetsgrupp 

så ska de göra på ett annat sätt. Det tror jag är helt fel. Då tror jag att det rätta är att 

jobba med förankring och dialog och verkligen ha synliggjort vilka vinningar man har 

med förbättringen och förändringen. Att man kanske också gör vissa förändringar i 

arbetssättet innan man kommer in med tekniken och dundrar på, så att man vet att man 

har den bästa processen. Det tror jag är rätt sätt.” - Respondent 2 

 

Även respondent 4 lyfter fördelen av att fundera över förändringar i arbetssätt innan 

befintliga processer automatiseras, eftersom det kan finnas bättre sätt att arbeta på eller 

processer som inte är lämpliga att ersättas av en robot. Det kan bero på särskilda 

omständigheter som gör att hela eller delar av processer bör förbli manuella, exempelvis 

krav på mänskligt omdöme. Under presentationen uppvisades tveksamhet hos kunden 

gällande sekretess, och hur säkert det skulle vara att ersätta en människa med en robot 

eftersom den riskerar att göra fel och någon måste stå som ansvarig. Dessutom 

diskuterades under workshop och presentation att det finns omständigheter där externa 

samarbetspartners och delar av verksamheten inte är digitaliserade utan arbetar med 

format som en robot inte kan hantera, eller att delmoment ibland beror på omständigheter 

och inte går att definiera på förhand. Kunder på både presentation och workshop stod 

dessutom inför att byta ut stora delar av sina system. För att inte göra något i onödan, samt 

hitta lösningar som kunde bistå eventuella brister i framtida system önskade de förståelse 

för tekniken så att verksamheten kunde dra största möjliga nytta av samarbetet mellan sina 

egna system och RPA. Med anledning av detta är flertalet respondenter överens om att det 

är viktigt att fundera över vilken roll RPA ska spela i verksamheten. Resonemanget skiljer 

sig åt mellan de olika respondenterna, men gemensamt är att det är svårt att bilda sig en 

uppfattning om hur RPA kan och bör användas. Exempelvis menar respondent 4 att 

tekniken ska ses som temporär och att dess funktionalitet med fördel ska byggas in i 

ordinarie system på sikt, medan kund under workshop ser RPA som en långsiktig lösning 

som kan komplettera befintliga system. Även skillnader i vilket ansvar som läggs på 

roboten kunde identifieras. Kunden på workshopen menade att roboten på egen hand kan 

göra en uppskattning om hur korrekt dess resultat var, medan kund på presentationen 

ansåg att förarbetet kunde utföras av roboten men resultatet måste godkännas genom 

manuell handpåläggning. Dessa skillnader grundar sig i typ av verksamhet och dess 

ingående processer, och beslut gällande robotens syfte är upp till ledningen att avgöra. 

Sammanfattningsvis lyfter respondenterna vikten av förankring för att undvika 

missförstånd och göra hela verksamheten delaktig i utvecklingsarbetet av RPA. Det finns 

en övergripande uppfattning bland respondenterna om att en tidig och tydlig dialog 

gällande målbild och fördelar med RPA, samt respekt för den rädsla som kan uppstå vid 

verksamhetsförändring, är viktiga förutsättningar för en positiv inställning till RPA-

projekt.  
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4.2 Teknisk implementation 
Ytterligare en kategori av utmaningar som utkristalliserades i analysen av studiens 

empiriska data handlar om teknisk implementation. Då RPA skiljer sig från traditionella 

IT-system i hur det utvecklas och fungerar är det viktigt att informera om den tekniska 

implementationen. Anledningen till detta är för att minska risken att utvecklingsfasen och 

dess resultat inte påverkas negativt som följd av missförstånd gällande RPA hos deltagare 

i projektet. Respondent reflekterade över sin egen skepticism vid en första kontakt med 

RPA till följd av idéer om att tekniken skulle vara opålitlig och därmed generera mycket 

förvaltningsarbete. Denna inställning förändrades efter att respondenten fått mer kunskap 

i hur tekniken fungerade och gav viktig insikt i behovet av att förankra detta hos deltagare. 

Respondenten menar att dålig kunskap om RPA och dess funktion kan frambringa ett 

motstånd till tekniken. Lyckas man däremot förmedla rätt kunskap och förklara så att alla 

förstår upplever respondenten att projektet vänder till det positiva. 

 

“När man väl kommit över det där med att det [RPA] var lite mystiskt och man inte 

riktigt visste vad det var, till att förstå att det är jag som handläggare som är nyckeln 

till den här typen av automatisering och digitalisering, har man blivit väldigt kreativ på 

de ställen som jag har varit inne på och velat göra mer.” -Respondent 4  

 

Vidare beskriver respondent 1 att IT-avdelningen definitivt måste vara med tidigt i dialogen 

om införandet av RPA i verksamheten, eftersom det annars finns risk att de inte känner sig 

delaktiga och i värsta fall sätter sig på tvären. Eftersom RPA behöver samma behörighet till 

systemen som en mänsklig medarbetare menar respondenten att utvecklingsarbetet är 

beroende av att IT-avdelningen är villiga att hjälpa till och medvetna om att de ska ge ut 

denna information. Om detta inte uppnås kan det resultera i att utvecklingsarbetet drar ut 

på tiden. 

 

“För att det är dem [IT-avdelningen] man är beroende av för att få de här accesserna och 

behörigheterna som roboten är beroende av. Har man inte access till allt så blir ju allting 

stående tills de är löst.”- Respondent 1 

 

En annan aspekt som kan påverka tidsplanen negativt förklarar respondent 2 är att IT-

avdelningen inte delges information i tid gällande vilken miljö roboten behöver för att 

utvecklas i.  

 

“Det var ju lite klurigheter med själva miljön där de skulle igång. Det utvärderade vi båda 

två [konsult och verksamhet] att vi kunde ha varit lite tydligare med, vilka krav det var 

för oss att förbereda oss rent tekniskt. Det skulle ha varit mer tydligt för oss vad det 

innebar med testmiljön, vad man skulle behövt sätta upp. Kanske tidigare för att det 

kunnat gå lite snabbare.”- Respondent 2 

 

Vikten av att tidigt få dessa tekniska förutsättningar på plats är något som även respondent 

4 talar om. Under sin första kontakt med RPA förklarar respondenten att omfattningen och 

komplexiteten av miljön som krävdes för att utveckla RPA underskattades, och att detta 

resulterade i att projektet drog ut på tiden.  
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“Och sen så hade vi inte heller lärt oss de här tekniska förutsättningarna som var mycket 

mer omfattande än vad vi trodde. Den här tekniska plattformen [miljön som RPA 

utvecklas i] har nästan alltid ställt till det litegrann för oss, så den brukar vi börja med 

väldigt tidigt för att den ska vara på plats. Det är hela servern med programvaror. Man 

ska ha alla verksamhetssystem som ska vara installerat på den här servern, du måste se 

till att den [roboten] har åtkomst till rätt saker.”- Respondent 4 

 

Att på detta vis lyckas förmedla viktig information i rätt skede är något som kan vara 

utmanande eftersom ett RPA-projekt innefattar varierande typer av kompetenser på olika 

hierarkiska nivåer, vilket innebär att deltagarnas kunskap och syn på projektet möjligtvis 

skiljer sig åt. Dessutom kan projektet innebära nya ansvarsområden och kollegor eftersom 

utveckling och underhåll av RPA kan medföra att olika delar av verksamheten samarbetar. 

Kunskapsluckor och otydligheter kan potentiellt orsaka missförstånd, något som 

respondent 3 fick erfara under utvecklingsarbete med ansvarig konsult. Respondenten 

upplevde att skillnader i deras tekniska kunskapsnivåer påverkade kommunikationen 

mellan dem. Däremot kunde konsulten förklara de tekniska termer som respondenten inte 

förstod, vilket var avgörande för deras samarbete. Denna språkbarriär i kombination med 

brist på kunskap om RPA och dess kapacitet kan göra det utmanande att välja ut lämpliga 

processer och beskriva dem utförligt nog. Detta uppdagades för respondent 3 då roboten 

inte kunde utföra en del av sitt arbete på grund av att undantagsfall som uppstod i den 

automatiserade processen, vilket resulterade i att roboten behövde byggas om. 

 

“Ibland kunde det komma [ett undantag] och då är det ju frågan om vad roboten ska 

göra, och det hade vi inte tänkt på till en början utan det uppstod efter en tid. Det är såna 

bitar man inte ens tänker på själv när man sitter och utvecklar den.” - Respondent 3 

 

Svårigheter i att förstå hur RPA fungerar var något som även observerades under 

presentation och workshop. Flera kunder upplevde det som utmanande att hitta processer 

som lämpar sig för tekniken. Frågor som dök upp handlade i stor utsträckning om vad 

tekniken klarar av i fråga om exempelvis avläsning av skärmen, hur korrekt den arbetar, 

säkerhet och ansvar för hur roboten agerar, samt lönsamhet i förhållandet mellan 

investering och avkastning. När detta förtydligades av närvarande konsulter ökade insikten 

för vilka processer som kan automatiseras. Detta indikerar på att det finns en okunskap 

som motiverar en tidig och tydlig förankring om potentialen hos RPA samt dess brister för 

att kunder ska identifiera lämpliga processer.   

För att summera merparten av respondenterna så poängterar de vikten av att involvera 

IT-avdelningen tidigt för att förankra hur roboten interagerar mot verksamhetens system. 

Detta skapar förutsättningar för att förklara vilken typ av teknisk miljö som behövs för att 

utvecklingsarbete ska kunna fortgå. Trots att RPA inte ska integreras med verksamhetens 

system så indikerar en av respondenterna att den tekniska miljön kan vara omfattande. Att 

skapa förståelse för hur tekniken fungerar är även viktigt i avseendet för vilka processer 

som ska väljas ut. Dels för att förstå vilka typer av processer som lämpar sig då det finns en 

osäkerhet i vad RPA klarar av samt dess potential. Att beskriva processen som ska 

automatiseras kräver förståelse för att varje steg måste vara definierat för att roboten ska 
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kunna utföra uppgiften. Om detta inte förankras finns en risk att steg utelämnas och att det 

krävs omarbete, som möjligtvis hade kunnat undvikas med hjälp av en bättre insikt kring 

tekniken.        

4.3 Kompetens 
Analysen av empirisk data visar även att det kan vara utmanande att fördela ansvar och 

arbetsuppgifter för att underhålla och utveckla RPA. Nya och förändrade roller ska 

konstrueras, och som respondent 2 beskriver har verksamheter olika förutsättningar 

gällande teknik, kompetens och struktur, vilket innebär att det är upp till var och en att 

hitta lämpliga arbetssätt. Samtliga respondenter menar att ansvaret för utveckling och 

underhåll av RPA bör ligga hos ordinarie systemförvaltning. Däremot lyfter respondent 4 

att det finns anledning att skilja RPA från traditionella IT-system som tillhandahålls av 

externa aktörer eftersom dessa ofta förväntas vara testade och fungera vid leverans. 

Verksamheten är ansvariga för roboten och att den anpassas efter eventuella förändringar 

i omgivande miljö. Vid uppdateringar bör det därmed finnas rutiner för att testa den nya 

releasen innan den går i drift. Utöver detta menar respondent 2 att anställda i 

verksamheten bör övervaka och meddela när problem uppstår. Som respondent 4 beskriver 

är dessa handläggare ute i organisationerna nyckelpersoner i utvecklingen av RPA eftersom 

de har god kunskap om processerna.  

 

“Så att försöka få ihop IT med verksamhet för att jobba lite närmare varandra är 

jätteviktigt för att kunna ställa om i det här med digitalisering.“ -Respondent 2 

 

Dessutom beskriver respondent 1 att underhåll är viktigt att ha i åtanke eftersom tekniken 

är relativt fragil. Små förändringar kan störa roboten, men dessa fel är ofta enkla att 

korrigera. Respondent 4 menar dock att avbrott i roboten kan bli problematiska när det 

inte finns en överenskommelse om hur roboten ska arbeta. Detta menar respondenten 

beror på att den manuella kunskapen för hur robotens arbetsuppgift ska utföras kan 

glömmas bort när den inte längre utförs av mänskliga medarbetare. Därmed kan det vara 

svårt att utföra arbetsuppgiften manuellt om roboten ligger nere. Dessutom kan det 

komplicera en reparation av roboten när dess arbetsgång inte är bekant, eftersom varje steg 

då blir svårt att definiera. Roboten kan endast arbeta på ett sätt, och verksamheten bör 

därför komma överens om hur detta ska gå till eftersom det ofta finns olika sätt att arbeta 

på. Som stöd för att genomföra framtida uppdateringar och utföra processen manuellt 

menar respondent 4 att processen bör dokumenteras genom att tillhandahålla en 

uppdaterad processkarta. 

 

“Det finns ju andra sätt som är effektivare kanske men det kan finnas en poäng att den 

jobbar rätt likt som man gör som människa. Och därför också den här detaljerade 

processkartan, alltså att man har en blueprint att så här jobbar roboten i systemet, som 

kan vara hjälp och stöd om man måste göra det manuellt.” -Respondent 4 

 

Denna kunskap om verksamhetens processer och ansvarsfördelning identifierades i 

analysen som en central del i förvaltning av RPA, och att det tillkommer nya rutiner för 

verksamheten är samtliga respondenter medvetna om. Däremot verkar val av upplägg bero 
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på hur organisationen ser ut, och en dialog mellan kompetensgrupper krävas för att hitta 

lämpliga arbetssätt. Gemensamt är en syn på vikten av att formulera en plan för hur arbetet 

runt RPA bör se ut, samt vara tydlig med hur fördelning av ansvar och samarbete mellan 

roller bör se ut.  

4.4 Lönsamhet 
RPA syftar till att underlätta och effektivisera en verksamhets arbete, och därmed finns ett 

intresse av att se hur nya investeringar ger avkastning. Däremot har flera respondenter 

indikerat på att det kan vara svårt att identifiera hur lönsam en implementation av RPA 

kan vara. Delvis menar respondent 4 att tidigare erfarenheter kan göra det svårt att 

motivera ny teknik eftersom det finns en osäkerhet och teknikfientlighet eftersom många 

upplever att det strular och att man inte vet vad det är. Utöver en tveksam inställning till 

teknik kan även okunskap om dess funktion leda till förutfattade meningar, som 

respondent 3 beskriver i sin förvåning över teknikens effektivitet: 

 

“Jag trodde att den [RPA-robot] skulle vara långsammare än den var. Det gick väldigt 

fort och det hade jag svårt att föreställa mig innan - att det gick så blixtrande snabbt att 

utföra det arbetsmoment som tar för mig kanske 4–5 minuter att utföra tog det för den 

här knappt en sekund att utföra. Och det kunde jag aldrig föreställa mig.”- Respondent 3 

  

Bristande kunskap gällande teknikens effektivitet i kombination med att processer som 

automatiseras ofta representerar personalkostnader för en timme här och där utlagt på 

flera olika personer menar respondent 4 att det kan vara svårt att göra antaganden på 

resultatet. Denna osäkerhet i att motivera lönsamheten i att automatisera specifika 

processer observerades även under både workshop och presentation. På presentationen 

yttrades en önskan om metod för att räkna på när kunden får tillbaka sina pengar eftersom 

roboten verkar avancerad och små automatiseringar kan innebära lång tid för att gå jämt 

upp. Liknande frågor diskuterades på workshopen där kunderna efterfrågade goda 

exempel för utvecklingsarbetets omfattning, samt hur mycket effektiviteten ökar med hjälp 

av RPA, eftersom de ansåg sig ha för lite kunskap för att skapa sig en bild av detta. Även 

respondent 2 uttrycker tankar om lönsamhet i samband med diskussion om hur de ska 

fortsätta sin satsning på RPA. 

 

“Det är kostsamma lösningar så det måste verkligen vara flöden med lite stuns om man 

skulle kunna räkna hem det.”- Respondent 2 

 

Respondent 1 menar däremot att utvecklingsfasen för RPA är betydligt kortare än vanlig 

IT-utveckling, något som även diskuterades på presentationen där ansvarig konsult 

beskrev att ordinarie personalkostnad för en automatiserad process ganska snabbt 

överstiger projektets kostnad. Även respondent 4 upplever utvecklingstiden för RPA-

projekt som kortare än förutspått. Däremot är det flera parametrar att reflektera över när 

kostnad för projektet ska utredas. Bland annat krävs deltagande från verksamheten under 

projektets gång, vilket kan påverka den egna verksamhetens arbete. Under workshopen 

uppkom just denna fråga då kunden undrade vilka resurser som krävdes från deras sida 

eftersom det var besvärligt att avvara tid. Dessutom tillkommer löpande licenskostnad och 
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underhåll för RPA, och summan för detta beror på vilket upplägg verksamheten väljer. 

Bland annat beskrev konsulten på workshopen att en licens kan användas för flera robotar, 

och att tekniken kan skapa ett mervärde till kunder och anställda - något som också kan 

räknas in i avkastningen. Vid uppgifter som upplevs tråkiga, eller i de fall där det lätt blir 

fel alternativt riskerar att inte hinnas med i tid kan roboten vara en avlastning. Detta kan 

leda till en ökad tillfredsställelse hos kunder som kan få bättre och snabbare service, medan 

stress och repetitiva uppgifter minskar hos anställda. En minskad arbetsbelastning är 

något respondent 3 diskuterar, och beskriver hur en avlastning med hjälp av RPA förbättrat 

arbetssituationen. 

 

“Många gånger så har man ju en aga för att det  [arbetsuppgifter] läggs på hög. Allt som 

ligger på hög stressar ju. Man har ständigt dåligt samvete. Det stressar ju naturligtvis 

när man vet att det ligger arbetsuppgifter på hög som man vet att man måste utföra men 

inte har tid att göra.” -Respondent 3 

 

Respondent 3 upplevde en oerhörd lättnad över en avlastning i sitt dagliga arbete när 

uppgifter det inte fanns tid för utfördes automatiskt. RPA kan på så vis bidra med värden i 

andra avseenden än direkta ekonomiska vinster. Exempelvis kan minskad stress och ökad 

möjlighet att klara deadlines bidra till en bättre arbetssituation, liksom tekniken kan 

minska den mänskliga faktorn och därmed höja kvaliteten i utfört arbete. Under workshop 

efterfrågades processer som är omfattande nog för att vara värda att automatisera, och 

faktorer som frekvens och storlek på processerna användes som utgångspunkt i 

diskussionen. Närvarande konsult visade på andra synvinklar för lönsamhet och rätt snart 

identifierades möjligheter till att erbjuda kunden ett extra värde som i nuläget inte kan 

erbjudas med de resurser som finns. Även möjligheten att automatisera processer runt 

legacysystem som är svåra att integrera med andra system ansågs bidra med stort värde. 

Alla dessa parametrar menar konsult på workshop kan vara svårt att reflektera över i ett 

initialt skede. Därmed kan det vara svårt att förstå lönsamheten i att införa RPA. 

Vad som är gemensamt bland samtliga respondenter är en upplevd svårighet i att förstå 

värdet i RPA. Tekniken kan bidra med såväl ekonomiska som sociala vinster, men 

sammantaget är det svårt att identifiera och räkna på denna lönsamhet och sätta den i 

förhållande till investeringen. För att reflektera över avkastningen krävs kunskap om 

processens omfattning och hur den används inom verksamheten, hur utvecklingsfasen ser 

ut och kostar, samt vad underhåll och licenser innebär. Detta verkar vara svårt, vilket kan 

göra det svårt att uppskatta värdet av RPA. 

5. Diskussion 

Denna sektion reflekterar över studiens empiriska resultat och sätter det i förhållande till 

existerande forskning, samt ämnar även att diskutera eventuella tillvägagångssätt för att 

undvika identifierade utmaningar.  
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5.1 Implikationer till existerande forskning  
Analys av studiens empiriska data har resulterat i fyra kategorier av utmaningar, varav tre 

påvisas i existerande forskning. Utöver detta har ytterligare en kategori av utmaningar 

gällande lönsamhet identifierats, vilket anses viktigt att belysa eftersom det bland studiens 

respondenter inte verkar vara trivialt att förstå eller räkna på hur lönsamt ett RPA-projekt 

blir.  

Det gemensamma syftet till att införa RPA verkar vara ekonomiska fördelar, något som 

även existerande forskning lyfter fram till följd av högre effektivitet och möjlighet att 

fokusera på värdeskapande uppgifter. Processer eftersöktes i enlighet med detta beroende 

på frekvens, omfattning och komplexitet. Däremot upplevde respondenterna att bristande 

kunskap i hur RPA kan användas och till vilken effektivitet, kostnad för implementering 

och underhåll, samt svårigheter i att uppskatta processens nuvarande personalkostnad. En 

osäkerhet i att en investering ska ge tillräckligt med avkastning verkar vara vanligt och kan 

påverka intresset av att delta i utveckling av RPA negativt. Detta identifieras både på 

ledningsnivå gällande beslut om att starta upp ett projekt, men även hos anställda i 

verksamheten. Gemensamt för båda verkar vara en oviss framtidsbild som ofta leder till 

negativ inställning, men när denna konkretiserades ändrades uppfattningen. Därför verkar 

det vara viktigt att förankra vad som kommer hända och varför, samt vad det kommer ge 

med sig, vilket stödjer insikter från existerande forskning om utmaningar inom personal 

och verksamhetsförändring. Olika kompetensgrupper kan bidra med varierande kunskap 

som tillsammans kan hjälpa till att bidra till ett svar gällande lönsamhet ur olika perspektiv.  

Att lönsamhet kan komma i andra former än direkta ekonomiska vinster är något som 

också uppmärksammades i denna studie, vilket stödjer existerande forskning. Detta kan 

dock vara svårare att identifiera, vilket respondenterna i denna studie visade när de endast 

fokuserade på att finna högfrekventa och tidskrävande uppgifter att automatisera. Detta är  

parametrar som bidrar till det totala värdet för RPA och påverka synen på projektet, men 

studien visar att det finns annat som påverkar hur värdefull en implementation av RPA 

upplevs. Dessutom kan dessa faktorer potentiellt vara avgörande att identifiera för 

anställda inom verksamheten som kanske inte ser så viktigt på lönsamhet ur ett 

verksamhetsperspektiv utan är intresserade av hur deras arbetsmiljö och kundnöjdhet ser 

ut. Ytterligare variabler att summera och det faktum att olika roller inom verksamheten 

kan värdera dem olika gör att det finns behov av en dialog inom verksamheten för att förstå 

vilket värde som eftersträvas och var det kan finnas.  

Tidigare forskning har till stor del fokuserat på positiva sidor av RPA och lyft fram 

tekniken som enkel att utveckla med låga krav på IT-kompetens för att utveckla. I denna 

studie lyfter däremot respondenterna en del komplicerade tekniska förutsättningar ur 

perspektiv av både beställare och konsult som kräver viss grad av IT-kompetens och 

kunskap om verksamhetens system. Ett flertal respondenter upplevde nämligen att brist 

på tekniska kunskaper gällande tekniken och krav på dess omgivning kunde orsaka 

problem som gjorde att projektet drog ut på tiden. En bristande kommunikation och 

förmåga att förklara vad som förväntas finnas på plats i verksamheten när utvecklaren 

börjar arbeta kan därför medföra att projektet drar ut på tiden. Liknande problematik kan 

uppstå i samband med att definiera en arbetsgång för de processer roboten ska utföra, ett 

arbete där både denna studie och existerande forskning påvisar att den processkunniga är 

nyckelperson. En svårighet i detta identifierades i denna studie, och relaterar till okunskap 



 

 25 

om RPA och dess begränsningar. Om en person får i uppgift att beskriva arbetsflöden utan 

en betoning på vikten av undantagshantering riskerar roboten att i högre grad krascha i 

vissa situationer eller helt enkelt inte gå att utveckla. Genom att undanröja denna 

problematik i ett tidigt skede genom att förmedla hur RPA fungerar och beskriva det 

tankesätt som krävs för att formulera arbetsflödet kan risken minska för problem och 

förseningar i utvecklingsarbetet. 

En viktig insikt från analysen är att det kan vara utmanande att fördela ansvar och 

arbetsuppgifter för att underhålla och utveckla RPA. Flertalet respondenter lyfte att det 

krävs både teknisk och verksamhetsmässig kunskap för ett lyckat resultat, men att det kan 

vara svårt att få denna kompetens att samarbeta. Därför är det viktigt att tydligt fördela 

arbetsroller och hitta ett gemensamt sätt att kommunicera för att undvika missförstånd 

och skapa förutsättningar för en hållbar förvaltning. Denna typ av utmaning som relaterar 

till kompetens har även påvisats i tidigare studier där det diskuteras om kunskap för RPA 

ska ligga hos IT-avdelningen, verksamheten eller om specifika kompetenscentrum ska 

upprättas. Samtliga metoder har sina fördelar och nackdelar, och denna studien stödjer 

existerande forskning i att en verksamhet bör fatta beslut angående detta utifrån sina 

förutsättningar. 

Denna studie indikerar på att RPA uppfattas som en relativt enkel och bra teknik, men 

att det kan vara svårt att förstå olika aspekter av tekniken. Detta kan vara utmanande i 

arbetet med RPA, men diskuteras i begränsad omfattning i existerande forskning. Detta i 

samband med att studien genomfördes av litet case innebär att det rimligtvis behövs mer 

studier kring den här typen av processer.  

5.2 Praktiska implikationer 
För en konsultfirma som ämnar att sälja in RPA i verksamheter finns ett intresse i att 

assistera med att räkna på lönsamheten i att införa tekniken. Studiens analys indikerar 

nämligen att abstrakta påståenden och exempel om att verksamheten får mer tid över inte 

verkar vara tillräckligt för att förstå hur detta kan appliceras och bidra med värde i den 

egna verksamheten. Kunskapen som krävs för att avgöra vad en robot klarar av och hur 

effektiv den är verkar vara otillräcklig då kunden först kommer i kontakt med tekniken, 

samtidigt som antaganden gällande verksamhetens nuvarande kostnader för processer är 

svåra att räkna på. Därmed finns anledning att lyfta på alternativa sätt att hitta värde, och 

förmedla att lönsamhet kan komma som effekt av mer än bara minskade 

personalkostnaderna för en specifik process. Lyckas man exempelvis minska stress genom 

att avlasta anställda och ge dem mer tillfredsställande arbetsuppgifter kan det leda till en 

ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö. Kan man dessutom hitta sätt att skapa 

mervärde för kunderna ökar chansen för att behålla dem samt attrahera fler. 

Studiens analys pekar på att organisationer bör vara noga med att i första fasen av ett 

RPA-projekt tydligt förankra värdet av teknikens införande och vilken inverkan det 

kommer att få. Att ledning och anställda kommunicerar för att förstå varandra och 

förmedla vad värde innebär för båda parter har vår undersökning visat spelat stor roll för 

en positiv inställning till RPA-projekt. Som tidigare beskrivet kan det vara svårt att direkt 

se värdet, och beroende på vilken roll och kompetens man besitter kan olika perspektiv på 

verksamheten medföra missförstånd och felaktiga antaganden. Att få med sig hela 

verksamheten i utvecklingen av RPA kan vara positivt för dess resultat eftersom mer 
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ingående och varierande kompetens kan användas för att finna bättre lösningar. För att 

dessa parter ska vara delaktiga och engagerade indikerar vår studie att det är viktigt att 

lyssna på verksamheten och visa respekt för deras arbetssituation och samtidigt tydligt 

förmedla syftet och förväntade konsekvenser av RPA. Annars finns risk för en osäkerhet 

och rädsla som kan påverka projektet negativt eller till och med leda till uppsägningar. 

Att få med verksamheten i utvecklingsarbetet är något studien finner vara av yttersta 

vikt, vilket indikerar på att denna förankring spelar stor roll. RPA-projekt beror på 

kunskapen som anställda besitter och resultatet blir därmed bättre när dessa personer är 

inblandade och villiga att lägga ner tid på planering och utveckling. För att definiera de 

tydliga flödesscheman roboten behöver krävs god kunskap om verksamhetens processer 

och vilka problem som kan uppstå, och detta vet förmodligen de som arbetar med detta 

dagligen bäst. Detsamma gäller tillgång till systemen som roboten befinner sig i och miljön 

den ska utvecklas i, där IT-avdelningens kunskap mest troligt är ovärderlig. Däremot visar 

vår studie på att det kan vara svårt att veta exakt vad som förväntas av en eftersom 

otillräcklig kunskap förmedlas i projektets start. Personer med olika kompetenser och 

roller i projektet ska samarbeta och ibland verkar bristande kommunikation eller felaktiga 

antaganden om att förståelse för tekniken finns medföra komplikationer för projektet. 

Systemförvaltning bör i god tid få instruktioner om vad som förväntas finnas på plats vid 

projektets start för att projektet inte ska stå stilla, och ansvariga för design av flödesschema 

måste ha god förståelse för brister och möjligheter med RPA för att komplikationer inte ska 

uppstå under senare del av utvecklingen och i värsta fall leder till en obruklig produkt. 

Detta ger ett behov av att hitta sätt att kommunicera så att rätt information når fram, 

eftersom båda bidrar med essentiell kunskap som behöver vissa förutsättningar för att 

komma till sin rätt. 

Samtliga utmaningar som funnits i existerande forskning och denna studie kan bedömas 

vara utmaningar som i olika nyanser berör kommunikation. Det kan vara dialog mellan 

konsult och organisation likväl som internt inom en organisation, men problematiken som 

uppenbarar sig är densamma. Studiens resultat pekar på att det kan uppstå missförstånd 

och osäkerhet som följd av bristande informationsutbyte, vilket indikerar på att tekniken 

kanske inte är riktigt så enkelt att arbeta som existerande forskning till stor del ger sken av. 

6. Slutsats  

Denna studie syftade till att skapa djupare kunskap om vilka utmaningar som uppstår vid 

införandet av RPA i organisationer, samt bringa klarhet i dess orsak för att bidra med 

lärdomar till framtida RPA- projekt. Undersökningen har funnit att RPA är ett nytt område 

inom IT som handlar om att automatisera manuella processer i digitala miljöer. Allt fler 

verksamheter får upp ögonen för denna teknik som skapar ekonomiska incitament tack 

vare möjligheten att effektivisera arbetsprocesser och frigöra tid till värdeskapande 

uppgifter. Samtidigt verkar det existera en del osäkerhet och frågor kring hur man bör 

arbeta med tekniken och vilka konsekvenser dess införande kan resultera i verksamheten 

och med dess anställda. Detta kan medföra negativa konsekvenser för ett RPA-projekt 

eftersom kunskapsbrist potentiellt leder till missförstånd och rädsla.  Studiens resultat 

resulterade i fyra kategorier av utmaningar: ‘Personal och organisation’, ‘Teknisk 

implementation’ och ‘Kompetens’ som stödjer existerande, samt en fjärde som relaterar till 
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‘Lönsamhet’. En nyckel till att lösa dessa utmaningar har denna studie identifierat 

kommunikation som en central del i att skapa förutsättningar för att lyckas implementera 

RPA i verksamheter. För att hantera dessa utmaningar indikerar vår studie på att tidig och 

tydlig förankring om verksamhetens målbild av att implementera RPA och vilken inverkan 

det kan resultera i är betydelsefull. I samarbetet mellan olika typer av kompetenser är det 

dessutom viktigt att förmedla nödvändig information för att undvika missförstånd, och att 

det finns en uttalad ansvarsfördelning. 

Undersökningen har observerat att det i existerande forskning finns ett begränsat antal 

tidigare genomförda studier med fokus på utmaningar med att implementera RPA. 

Eftersom studiens omfattning är relativt liten men samtidigt indikerar på att det finns 

svårigheter i dessa projekt finns ett behov av mer forskning. 
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide med konsult  

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i Systemvetenskap på Umeå universitet. 

 
Denna intervju syftar till att undersöka implementationen av RPA ur en konsults 
perspektiv för att få förståelse för vilken inverkan olika faktorer kan ha för resultatet. Med 
hjälp av detta har vi för avsikt att utarbeta direktiv som kan vara till hjälp för framtida 
RPA-projekt. 

 
Det insamlade materialet används enbart i denna studie, och era svar är anonyma. 
Önskar ni ta del av det material som samlats in om er, alternativt korrigera eller radera, 
har ni rätt till detta. Samtliga data lagras digitalt på anonymt vis utan tillgång för 
obehöriga. Studiens resultat publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 
För att ge en rättvis bild av intervjun skulle vi vilja göra en ljudinspelning, går det bra för 
dig? 
Ni kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

 
Info om respondenten 

 Hur länge har du varit konsult 
 Hur länge har du arbetat med RPA 
 Vad har du för generella tankar kring RPA? 

 
Innan RPA-projektet 

 Hur ser era riktlinjer för att arbeta med RPA ut? 
 Hur upplever du inställningen till RPA hos olika arbetsroller på beställande 

organisation? 
(finns anledning till beställning, hur ställer sig personen till det) 

Upplever du att det finns fördomar/ missförstånd kring RPA hos 
beställaren/ potentiella beställare? 

o Hur tekniken fungerar 
o Vad det kan användas till 
o Hur utvecklingsfasen ser ut  
o Nya/förändrade arbetsuppgifter - Robotar tar människans arbete 
o Framtiden, utveckling/underhåll 

 Hur är beställande organisations kunskapsnivå om RPA innan och i början av 
projekt? 

o Varför är en RPA-lösning intressant? 
o Förståelse av skillnaden mellan RPA/traditionella IT-system 
o Förståelse av vilket resultat de kan förvänta sig 
o Förståelse av vad som förväntas av dem 

 Hur väl förberedda är beställande organisation? 
o Diskussion med anställda 
o Tagit fram potentiella processer att automatisera 
o Plan för RPA i framtiden 

 
Under RPA-projektet 

 Hur skiljer sig upplägg av RPA-projekt från traditionella IT-projekt? 
o Planering 
o Krav 
o Resurser 
o Utmaningar 

 
Efter RPA-projektet 
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 Vad är viktigt efter implementation 
 Har kunder ändrat inställning/uppfattning om RPA 
 Hur skiljer sig resultat av RPA-projekt sig från traditionella IT-projekt? 

 

Enligt dina erfarenheter, vad är viktigast i RPA-projekt 
 I relationen mellan kund och konsult 
 I planeringsfasen 
 I implementationsfasen 
 Efter implementation 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Fokus på projekt P 

 
 Hur såg förfrågan om projektet ut? 
 Vad var din uppgift? 
 Var det något med beställarens beteende som påverkade ditt arbete?  
 Hur tror du att kunderna upplevde projektet 
 Hur planerades RPA-applikation att förvaltas i framtiden 
 Vilka erfarenheter tar du med dig 
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Intervjuguide med konsult 2  

 
Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i Systemvetenskap på Umeå Universitet. 

 
Denna intervju syftar till att undersöka implementationen av RPA ur en konsults 
perspektiv för att få förståelse för vilken inverkan olika faktorer kan ha för resultatet. Med 
hjälp av detta har vi för avsikt att utarbeta direktiv som kan vara till hjälp för framtida 
RPA-projekt. 

 
Det insamlade materialet används enbart i denna studie, och era svar är anonyma. 
Önskar ni ta del av det material som samlats in om er, alternativt korrigera eller radera, 
har ni rätt till detta. Samtliga data lagras digitalt på anonymt vis utan tillgång för 
obehöriga. Studiens resultat publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 
För att ge en rättvis bild av intervjun skulle vi vilja göra en ljudinspelning, går det bra för 
dig? 
Ni kan när som helst välja att avbryta intervjun. 
 
Info om respondenten 

 Vad arbetar du med? 
 Hur länge har du arbetat med RPA 
 När du först hörde talas om RPA, vad var dina tankar? Skiljer de sig från din 

uppfattning idag? 
 

Innan RPA-projektet 
 Hur förbereder du dig för att starta ett RPA-projekt? 
 Hur upplever du inställningen till RPA hos olika arbetsroller på beställande 

organisation? 
 Upplever du att det finns fördomar/ missförstånd kring RPA hos beställaren/ 

potentiella beställare? 
 Hur är beställande organisations kunskapsnivå om RPA innan och i början av 

projekt? 
 Hur planerar man för ett RPA-projekt 

 
Under RPA-projektet 

 Hur skiljer sig upplägg av RPA-projekt från traditionella IT-projekt när det 
kommer till planering 

 Hur skiljer sig upplägg av RPA-projekt från traditionella IT-projekt när det 
kommer till krav 

 Hur skiljer sig upplägg av RPA-projekt från traditionella IT-projekt när det 
kommer till resurser 

 Hur skiljer sig upplägg av RPA-projekt från traditionella IT-projekt när det 
kommer till utmaningar 

 Är det något annat under ett RPA-projekt som du skulle vilja lyfta? 
 
Efter RPA-projektet 

 Vad är viktigt efter implementation 
 Har dina medarbetare ändrat inställning/uppfattning om RPA 
 Hur skiljer sig resultat av RPA-projekt sig från traditionella IT-projekt? 

 
Enligt dina erfarenheter, vad är viktigast i RPA-projekt 

 
 I relationen mellan kund och konsult 
 I planeringsfasen 
 I implementationsfasen 
 Efter implementation 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Fokus på projekt P 

 
 Vad gick projektet ut på? 
 Hur kommer det sig att du var delaktig 
 Vilka andra var delaktiga 
 Vad var bestämt innan du kom in i projektet 
 Vad var din uppgift/roll i projektet 
 Var det något beteende hos projektmedlemmar som påverkade ditt arbete, 

negativt eller positivt?  
 Hur tror du att projektmedlemmarna upplevde projektet 
 Hur planerade organisationen att RPA-applikation skulle förvaltas i framtiden 
 Vilka erfarenheter tar du med dig 
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Intervjuguide med beställande organisation 

 
Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats i Systemvetenskap vid Umeå universitet. 

 
Denna intervju syftar till att undersöka implementationen av RPA ur en beställande 
organisation perspektiv för att få förståelse för vilken inverkan olika faktorer kan ha för 
resultatet. Med hjälp av detta har vi för avsikt att utarbeta direktiv som kan vara till hjälp 
för framtida RPA-projekt. 

 
Det insamlade materialet används enbart i denna studie, och era svar är anonyma. Önskar 
ni ta del av det material som samlats in om er, alternativt korrigera eller radera, har ni rätt 
till detta. Samtliga data lagras digitalt på anonymt vis utan tillgång för obehöriga. Studiens 
resultat publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

 
För att ge en rättvis bild av intervjun skulle vi vilja göra en ljudinspelning, går det bra för 
dig? 
Ni kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

 
Info om respondenten 

 Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 
 Vad arbetar du med? 
 Vad har ni för erfarenhet av IT-projekt sedan tidigare 

 
Innan RPA-projektet 

 Hur kommer det sig att ni bestämde er för att införa RPA 
 Hur informerades anställda vid er organisation om RPA 
 Hur upplevde du dina medarbetares inställning till RPA-lösning? 
 Hur såg planeringsfasen ut? 
 Hur såg din kunskap om RPA ut? 

 
Under RPA-projektet 

 Hur såg processen att utforma RPA ut 
 Vilka var inblandade 
 Vad var din uppgift 
 Hur såg din relation/samarbete med konsult ut 
 Vilka utmaningar stötte ni på 
 Vad gick bra 
 Var det något som överraskade dig 

 
Efter RPA-projektet 

 Hur blev resultatet 
 Vad hade ni gjort annorlunda idag 
 Hur ser dina arbetsuppgifter ut idag 
 Hur ser er plan ut för RPA i framtiden 
 Hur ser din bild av RPA ut nu i jämförelse med innan projektet 

 

 

 

 
 

 


