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Förord  
Vi vill passa på att tacka alla som på ett eller annat sätt deltagit i vår studie. Ert stöd 
har gjort det möjligt för oss att genomföra studien. Ett stort tack riktat till våra 
handledare Esbjörn Ebbesson och Ahmad Ghazawneh som hjälpt oss under 
uppsatsprocessen. Era tankar och idéer underlättade för oss att komma in på rätt 
bana och har varit till stor hjälp under processens gång.  
 
Tack även till övriga handledare som bidragit med värdefulla tankar och synpunkter 
vid olika tillfällen under våren. Likaså ett tack till de studenter som opponerat på 
vårt arbete och bidragit till vårt arbete.  
 
Slutligen ett stort tack till de respondenter som ställt upp på intervjuer och delat 
med sig av sina erfarenheter. Det har varit betydelsefullt för oss att ni tagit er tid och 
deltagit i vår undersökning. Vi är båda nöjda med samarbetet och önskar er lycka till 
i pågående projekt.  
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Alfred Hultin      Adam Josefsson 
 
 
________________________________________   ________________________________________ 
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Abstrakt 
Dagens konkurrenskraftiga företagsvärld ställer höga krav på organisationers 
effektivitet i många processer. Automatisering av arbetsuppgifter är nödvändigt för 
att uppfylla det behov av frekvent uppdaterad data som idag är ett faktum. 
Organisationers processer blir därför allt mer komplexa och automatiserade 
transaktioner, big data och realtidsapplikationer blir allt vanligare. Traditionell 
informationsteknologi (IT) även kallat heavyweight IT, räcker inte längre till för att 
hantera den konstant ökande komplexiteten i olika processer. Användandet av 
lightweight IT så som personliga applikationer, plattformar och enheter i arbetet är 
istället trenden som vuxit fram för att ge användare det stöd som krävs. Ett exempel 
på lightweight IT är Robotic Process Automation (RPA). RPA är ett nytt fenomen 
som endast interagerar med övriga system snarare än att integreras. 
Implementering av denna typ av IT innebär utmaningar för organisationer då 
sådana projekt inte kan behandlas som traditionella systemimplementationer.  
 
I denna studie har kvalitativa undersökningsmetoder använts där två projekt har 
studerats med hjälp av intervjuer. Syftet med denna studien är att kartlägga 
samspelet mellan RPA och organisationers övriga system för att identifiera de 
utmaningar som medförs av det delade synsättet på interaktion och integration. 
Genom litteraturstudien kunde tre huvudsakliga skillnader mellan interaktion och 
integration identifieras där utmaningar kan uppstå vilka kunde ligga till grund för 
den empiriska undersökningen. Slutsatsen innehåller sedan tre riktlinjer för hur 
organisationer kan hantera de identifierade utmaningarna. Riktlinjerna riktas till 
både beställare och konsultanter av RPA. 
 
Nyckelord: Heavyweight IT, Lightweight IT, Robotic Process Automation, 
Integration, Interaktion, Utmaningar  
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Abstract 
Today’s competitive world of companies set high demands on the efficiency of 
organizations processes. Automatization of tasks is necessary to fulfill the need of 
frequently updated data that exists in today’s society. The processes of 
organizations therefore become more and more complex and automatic 
transactions, big data, and reality-time-applications are becoming more common. 
Traditional information technology (IT) also referred to as heavyweight IT is no 
longer enough for organizations to handle the constantly growing complexity in 
different processes. Instead the use of lightweight IT such as applications, platforms 
and mobile devices for work purposes is trending to give employees the support 
they need. An example of lightweight IT is Robotic Process Automation (RPA). RPA 
is a new phenomenon that merely interacts with other systems rather than 
integrate. The implementation of this new type of IT means new challenges for 
organizations when these projects cannot be treated as traditional system 
implementations. 
 
The study applies qualitative survey techniques where two projects have been 
investigated through interviews. The purpose of this study is to map out the 
interplay between RPA and the organizations other systems to identify the 
challenges caused by the divided views on interaction and integration. Based on the 
literature review we identified three main differences between interaction and 
integration where challenges can arise. These challenges created base for the 
empirical study. The conclusion then contains three guidelines that can help 
organizations handle the identified challenges. The guidelines are addressed to both 
buyers and consultants of RPA.  

Keywords: Heavyweight IT, Lightweight IT, Robotic Process Automation, 
Integration, Interaction, Challenges  
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1 Introduktion 

I det inledande kapitlet presenteras studiens ämnesområde och problembakgrund. 
Kapitlet inleds med en diskussion kring digitalisering och användningen av en ny typ av 
informationsteknologi. Sedan beskrivs skillnaden mellan interaktion och integration, 
vilket leder fram till studiens problemformulering och syfte.

 
Digitaliseringen och användningen av informationsteknologi (IT) i arbetsmoment 
ökar ständigt bland företag världen över (Zhu, Dong, Xu & Kreamer, 2006; Gulliksen, 
Lantz, Walldius, Sandblad & Åborg, 2015). Organisationers processer blir allt mer 
komplexa och denna utveckling ställer nya krav på dess utförande. Kravet på frekvent 
uppdaterad data i dagens ekonomi har skapat en hel värld av automatiserade 
transaktioner, integrerade system, big data och mängder av realtidsapplikationer i 
organisationers processer (Vasarhelyi, 2013). Olika databasbaserade system har 
länge fungerat som enda stöd för denna utveckling men för att organisationer ska 
kunna hantera den växande komplexiteten behövs nu en annan typ av lösningar inom 
IT (Vasarhelyi, Alles & Williams, 2010). Trenden som vuxit fram är att anställda 
använder personliga applikationer, plattformar och enheter i arbetet, för att ges det 
stöd som krävs (Niehaves, Köffer & Ortbach, 2012; Harris, Ives & Junglas, 2012). Ett 
exempel på en sådan applikation är Robotic Process Automation (RPA). RPA är en 
mjukvarurobot utformad efter användarens uppgift i en given process och använder 
tillhörande system på precis samma sätt som användaren skulle gjort (Lacity, 
Willcocks & Craig, 2015).  
 
Användningen av applikationer, mobiler och plattor i verksamheten definieras som 
lightweight IT (Bygstad, 2016). Begreppet har även studerats tidigare och då bland 
annat gått under namnet IT-consumerization (Niehaves et al., 2012; Harris et al., 
2012). Lightweight IT har gjort att medarbetare uppskattar användningen av IT i 
arbetet mer då de insett att de själva kan sköta både underhåll och uppdatering 
(Bygstad, 2016; Niehaves et al., 2012; Harris et al., 2012). Motsatsen till lightweight 
IT definieras istället som heavyweight IT och innefattar ofta databasbaserade system 
som exempelvis affärssystem. Hanteringen av denna typ av IT kräver kunskap av IT-
specialister så som programmerare eller utvecklare vilket innebär ökad komplexitet 
för organisationer (Bygstad,. 2016, Niehaves et al., 2012). Lightweight IT så som RPA 
kan ofta appliceras på organisationers processer utan att blanda in IT-ansvariga eller 
IT-specialister samt att inga särskilda programmeringskunskaper krävs. Lightweight 
IT öppnar på så vis för en mer innovativ och experimentell utvecklingskultur där 
användare kan testa sig fram för att hitta den bästa lösningen. I kontrast till detta 
ställer heavyweight IT istället krav på en striktare och mer kvalitetsorienterad 
utveckling då säkerhet och integrerade lösningar ligger i fokus (Bygstad, 2016). 
 
Vad som kännetecknar lightweight IT är att denna typ av IT-lösningar interagerar 
med övriga informationssystem snarare än att de integreras (Bygstad, 2016). Asatiani 
och Penttinen (2016) förklarar skillnaden mellan integration och interaktion genom 
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att ge exempel på hur RPA installeras på en enhet och sedan får tillgång till övriga 
system genom användarnamn och lösenord precis som en anställd. Det krävs ingen 
integration genom exempelvis mellanlager i mjukvaran för att binda ihop systemen. 
 
Målet med integration för heavyweight IT har traditionellt sett varit att binda 
samman alla olika delar i en organisation för att få en gemensam enhet (Mehta & 
Hirschheim, 2007; Bidan, Rowe & Truex, 2012). Perspektivet i ett integrationsprojekt 
är top-down vilket innebär att det ska stödja hela organisationen och få databaser, 
system, processer och affärsregler att samspela med varandra. Fokus ligger sällan på 
den individuella användarens krav utan uppnår sin fulla potential genom ett 
verksamhetsperspektiv (Francalanci & Morabito, 2008). Lightweight IT är i sin tur 
mer användarfokuserat och finns, som tidigare nämnt, till för att ge stöd i de specifika 
processerna. Dessa lösningarna uppnår istället sin fulla potential genom en bottom-
up logik som innebär att de utformas efter en användares specifika behov (Bygstad, 
2016; Györy, Cleven, Uebernickel & Brenner, 2012). 
 
Det nya tankesättet med lightweight IT och interaktion är utmanande för 
organisationer och dess IT-ansvariga (Bygstad, 2016). Eftersom applikationerna ska 
hållas enkla och användarfokuserade så att användare själva kan hantera dem, vill 
inte organisationer blanda in IT-specialister och avancerade lösningar i alltför stor 
utsträckning (Niehaves et al., 2012). Detta för att lightweight IT då riskerar att bli för 
tätt integrerade med övriga informationssystem och övergår istället till heavyweight 
IT (Bygstad, 2016). Balansgången är däremot fin och lightweight IT har istället många 
gånger blivit ensamstående applikationer som isolerats från övriga verksamheten 
och inte uppfyllt sitt syfte. Undersökningar om hur lightweight IT och heavyweight IT 
samspelar med varandra efterfrågas, för att utveckla nya metoder och strategier som 
hanterar de interaktionsutmaningar som uppstår (Bygstad, 2016; Niehaves et al., 
2012). För att kunna ta fram nya metoder och strategier krävs det att dessa 
interaktionsutmaningar identifieras. 
 
RPA är ett tydligt exempel på lightweight IT (McKinsey [1]; Willcocks, Lacity & Craig, 
2015; Lacity et al., 2015). Det är samtidigt aktuellt då flera av de största IT-
konsultföretagen i Sverige såsom Capgemini, 2016[2]; Accenture, 2016[3]; Acando, 
2016[4] erbjuder lösningar för RPA. Därför kommer denna studie att undersöka 
implementeringen av RPA och dess interaktion med övriga informationssystem. 
Utifrån problemdiskussionen ovan har även följande undersökningsfråga 
formulerats: 
 
Vilka utmaningar står organisationer för vid interaktion mellan Robotic Process 
Automation och befintliga informationssystem? 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga samspelet mellan lightweight IT och heavyweight 
IT för att identifiera de utmaningar som medförs av det delade synsättet på 
interaktion och integration. Baserat på dessa utmaningar kommer studien även ge 
förslag på riktlinjer över hur dessa utmaningar bör hanteras. De riktlinjer som 
presenteras ger praktiker möjligheten att hantera utmaningar vid interaktion mellan 
RPA och informationssystem. 
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2 Relaterad litteratur 

I detta avsnitt presenteras den litteratur som studien har utgått ifrån. Avsnittet inleds 
med att beskriva lightweight IT och dess karaktärsdrag för att sedan gå djupare in på 
hur det interagerar med övriga verksamhetssystem. Därefter presenteras RPA som 
studien fokuserar på. Sedan presenteras heavyweight IT och hur det traditionellt har 
integrerats med varandra för att kunna samspela. Avslutningsvis summeras skillnaden 
på interaktion och integration för att tydliggöra utmaningarna mellan de båda 
synsätten.

 

2.1 Lightweight IT 

IT-användningen växer i både storlek och sammanlänkning idag där det främsta 
arbetet läggs på integrering av ensamstående IT-system (Bygstad, 2016). 
Organisationer måste kämpa för att hålla nere IT-kostnader och väljer därför att 
integrera befintliga system innan de investerar i nya helhetslösningar (Willcocks et 
al., 2015). En ny trend har växt fram och den kallas för lightweight IT vilket innebär 
att utveckling av IT utförs av icke-professionella i form av enkla och billiga enheter 
och applikationer (Bygstad, 2016). 
 
Benämningen lightweight IT grundas i att det är IT som är billig och enkel att använda. 
Det krävs inte heller någon professionell IT-avdelning för att implementera eller 
uppdatera lösningen (Bygstad, 2016). Harris et al., (2012) framhäver dilemmat med 
att den professionella IT-avdelningen inte behövs i samma utsträckning längre. Den 
frekventa användningen av IT i form av olika enheter och applikationer finner sin 
egen väg in i företagen och är inte längre en del av IT-avdelningens strategier (Harris 
et al., 2012). Organisationer och dess IT-avdelningar mister alltså sin kontroll och 
gränserna för användningen av IT är inte längre lika tydliga. Fördelarna med 
användningen av lightweight IT är många och Harris et al., (2012) menar att 
organisationer och IT-avdelningar bör komma fram med en ny strategi för att hantera 
fenomenet. Gartner [5] har även myntat begreppet ”Bimodal IT” och förklarar det 
som hanteringen av IT i två separata delar: (1) Den traditionella vars fokus ligger på 
stabilitet och effektivitet kontra (2) den moderna vars fokus istället faller på 
innovation och organisationsfokus. 
 
Lightweight IT har ett användarfokus då det fungerar som ett stöd i de anställdas 
arbetsprocesser. Lösningarna byggs med en bottom-up logik som innebär att de 
utformas direkt efter användaren och kundens behov (Bygstad, 2016). När en 
användare har specifika behov vill denne anropa en applikation som är speciellt 
utformad för att fylla behovet i kontexten (Miorandi, Sicari, DePellegrini & Chlamtac, 
2012). Lightweight IT finns alltså till hjälp för användare att lösa sina specifika 
processer. Lightweight IT syftar inte till att stödja hela organisationen utan verkar i 
den kontext och de processerna som det implementerats i. Därför framhäver även 
Bygstad (2016) lightweight IT som ett komplement till traditionell IT, då 
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applikationerna appliceras på de mer integrerade systemlösningarna och använder 
dem för att ge stöd i de processer som önskas. 
 
För att förtydliga hur glosorna front-end och back-end behandlas i studien 
presenteras nedan en bild (Figur 1). Bilden är framtagen baserad på litteraturstudien 
och i den framgår det även hur begreppen lightweight IT och heavyweight IT hanteras 
(Bygstad, 2016; Niehaves et al., 2012). Lightweight IT karaktäriseras av front-end 
lösningar i form av moderna applikationer vars syfte är att ge stöd till de befintliga 
arbetsprocesserna. Front-end innefattar de gränssnitt som användaren kan se och 
använda sig av och motsatsen är heavyweight IT vilket exempelvis kan vara databaser 
och datorer (Bygstad, 2016). Heavyweight IT karaktäriseras av back-end lösningar 
vilket innefattar allt som användaren inte kan se som exempelvis lagring av data 
(Bygstad, 2016). Det är sedan ett Enterprice Recourse Planning (ERP) system som 
sammanbinder back-end och front-end så att dessa arbetar ihop. Det ska dock 
tilläggas att RPA inte behöver vara en del av ERP-systemet eftersom att RPA 
exempelvis kan handla om att endast hantera exceldokument. Till skillnad från PCn 
som också är en del av front-end så arbetar lightweight IT så som RPA endast mot 
gränssnittet via interaktion och integreras aldrig med resterande system (Bygstad, 
2016; Harris et al., 2012).  
 
I följande delar av litteraturstudien presenteras IT-consumerization och trenden 
bland anställda att använda sig av lightweight IT på arbetsplatsen. För att beskriva 
hur lightweight IT samspelar med heavyweight IT lyfts även interaktion fram och 
slutligen förklaras den lightweight IT som är fokus i studien nämligen RPA. 

 

Figur 1. Heavyweight IT och Lightweight IT. 
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2.1.1 IT-consumerization 

Harris et al., (2012) framhäver begreppet IT-consumerization vilket innebär att 
anställda i organisationer använder egna smartphones, plattor och applikationer för 
att utföra sitt arbete. Kraven från organisationer att anställda ska kunna interagera 
med företagets system via sina personliga mobila enheter ökar ständigt (Niehaves et 
al., 2012; Harris et al., 2012). Affärssystemsleverantörer har de senaste åren börjat 
utveckla mobila applikationer för att deras kunder ska kunna komma åt systemet via 
sina smartphones och surfplattor och därmed realtidsrapportera sina arbeten vart de 
än befinner sig. Ett exempel är affärssystemsleverantören Monitor som i sin senaste 
uppdatering gjort det möjligt för kunder att realtidsrapportera externa arbeten via 
mobilen. En av de stora fördelarna med denna typen av lightweight IT menar 
Niehaves et al., (2012) är just att användarna kan genomföra sina arbetsuppgifter 
utan att vara platsbundna. IT-consumerization har också inneburit ökad 
arbetstillfredsställelse (Niehaves et al., 2012). Användare känner både trygghet och 
behaglighet i att själva kunna äga och underhålla IT vilket är möjligt med den 
lightweight IT som tar över marknaden mer och mer (Niehaves et al., 2012).   
 
Användningen av traditionella IT-lösningar kan ofta frustrera anställda då underhåll 
och uppdatering kräver utbildad och specialiserad personal (Niehaves et al., 2012). 
IT-consumerization och lightweight IT har istället visat medarbetare hur bra och 
effektiva IT-lösningar kan vara designade, där anställda själva kan underhålla dessa 
system utan någon särskild utbildning (Niehaves et al., 2012). Att uppdatera ett 
affärssystem kräver ofta en konsult eller en utbildad programmerare men att ladda 
ner en uppdatering av en applikation till telefonen klarar de flesta av. 
 

2.1.2 Interaktion 

Dagens samhälle ställer höga krav på interaktionen mellan människa och teknik då 
all data ska vara frekvent uppdaterad. Vasarhelyi (2013) menar att det idag finns en 
viss fördröjning i processer hos organisationer som måste elimineras. Vasarhelyi 
(2013) anser att den interaktion som idag ofta sker mellan människa och dator 
behöver stöd eller kanske till och med ersättas helt av teknik. Det finns många steg i 
en interaktionsprocess som kan automatiseras. Det kan bland annat vara att utföra 
processen, fatta beslut relaterat till processen och sända information mellan 
processer (Vasarhelyi, 2013). 

Kroenke (2013) framhäver hur två system kan interagera med varandra och utbyta 
information utan att vara integrerade. Företag låter till exempel sina leverantörers 
system interagera med det interna lagerhanteringssystemet (Kroenke, 2013). Dessa 
system kan då utbyta information som gör att leverantören vet när och hur mycket 
som ska levereras vilket sparar tid och pengar för båda företagen i form av mindre 
lagerkostnader och optimerade leveranser (Kroenke, 2013). Den teknik som gör 
denna interaktion möjlig är exempel på lightweight IT (Bygstad, 2016). Till skillnad 
från heavyweight IT som är fullt integrerade IT-lösningar så är lightweight IT 
interaktionsprogram som tillåter system att samarbeta utan att integreras med 
varandra.   
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Lightweight-mjukvara så som RPA kommer åt systemet genom att identifiera sig med 
användarnamn och lösenord som en vanlig anställd. Därav sker endast interaktion 
med systemet och inte integration vilket innebär att robotarna samspelar med 
systemet precis som människor. Inom affärssystem handlar detta om att anställda i 
en organisation identifierar sig med användarnamn och lösenord och på så vis kan 
komma åt och interagera med systemet utan att vara integrerade med det. Kroenke 
(2013) belyser människans roll och vikten av Human Computer Interaction (HCI) för 
att ett affärssystem ska fungera. Människan är tillsammans med hårdvara, mjukvara, 
data och processer en del av det ramverk som ett affärssystem består av då 
människan är den komponent som hela tiden interagerar med systemet och förser 
det med ny information (Kroenke, 2013).  
 
Användaren är alltså en kritisk punkt för att ett affärssystem ska fungera (Kroenke, 
2013). Dagens krav på frekvent uppdaterad data innebär att användaren helt eller 
delvis måste ersättas av teknik (Vasarhelyi, 2013). Människan kan då komma att 
ersättas av exempelvis RPA där HCI istället automatiseras och övergår mer mot 
Computer Computer Interaction (CCI), samtidigt som interaktionen fungerar på 
samma sätt. RPA ses då istället som människan i Kroenkes (2013) ramverk, snarare 
än ytterligare mjukvara. 
 

2.1.3 Robotic Process Automation (RPA) 

En typ av lightweight IT som fått mycket uppmärksamhet idag och förväntas ta stor 
plats på marknaden inom de närmsta åren är RPA [1];(Horton, 2015). RPA har haft 
en snabb utveckling och det är lite som vi vet om fenomenet och lite som publicerats 
inom forskning. RPA är en mjukvarurobot som tillämpar IT-systemen precis som en 
användare skulle ha gjort. Det är inte en fysisk robot som trycker på tangentbordet 
utan istället förses RPA-mjukvaran med de användarnamn och lösenord som krävs 
till de olika systemen. Detta för att den ska kunna logga in och utföra sin uppgift via 
de gränssnitt som användaren normalt kan se (Asatiani et al., 2016).  RPA tillåter 
användare att implementera automatisering på processer inom kontorsmiljön, för att 
ge precis det stöd som karaktäriserar lightweight IT (Bygstad, 2016). Implementering 
sker via RPA-mjukvara där processer ritas upp till en hög detaljgrad för att få med 
varje knapptryck och varje alternativ väg i processen. I mjukvaran finns det 
färdigskrivna block av kod som användaren ska återanvända för att själv inte behöva 
sitta och programmera [6]. Det enda användaren behöver göra är att anpassa de olika 
blocken efter sitt eget specifika fall och sedan bygga upp processen steg efter steg. Ett 
block kan till exempel bestå av att en Excel-fil med kunder läses in för att i 
nästkommande block rensa denna Excel-fil från gamla kunder och föra in på nytt i ett 
CRM-system. Strukturen på processerna liknar en traditionell processkartläggning 
där den stora skillnaden med RPA-mjukvaran är att varje block eller aktivitet har en 
inbyggd funktionalitet (Willcocks et al., 2015). 
 
RPA är lämpligt för processer där användaren får input från ett system och ger output 
till ett annat system. Det finns gott om dessa processer i företag idag och RPA 
interagerar enkelt med dessa olika system för att utföra uppgiften på en kortare tid, 
med högre precision och till en lägre kostnad (Asatiani et al., 2016, Willcocks et al., 
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2015). Vid införandet av RPA ställer det därför höga krav på att roboten får tillräckligt 
med detaljerad information om hur processerna utförs och den expertis som krävs är 
snarare från processkunniga än programmeringskunniga (Willcocks et al., 2015; 
Lacity et al., 2015). Det vill säga att de instruktioner RPA behöver bör komma från 
någon som kan sin process och arbetar med det dagligen. Stegen behöver beskrivas i 
detalj och varje undantag som kan fångas upp ger roboten mer stabilitet i 
processerna. Roboten måste även få utförliga instruktioner till sådant som en 
människa troligtvis skulle förstå ändå. Om roboten exempelvis skulle föra in 
kunduppgifter från ett mail till ett CRM-system där en fullständig adress krävs. Så 
skulle den inte förstå om det i mailet står Söderv. 14 utan den kräver att adressen 
skrivs ut till Södervägen 14. Undantag och hantering av liknande fel kan givetvis 
fångas upp genom instruktioner till roboten men det är inget den kan tolka 
själv.  Asatiani et al., (2015) berättar sedan att en bra utvärdering till om en process 
är lämplig att automatisera är om du kan skriva ner varje steg och alla möjliga 
utkomster i den. Vidare presenterar Asatiani et al., (2015) även ett antal kriterier vid 
val av processer att automatisera. Processerna bör hantera stora volymer av arbeten, 
beröra fler än ett system, kräva låg kognitiv förmåga samt vara möjliga att bryta ner i 
enkla konkreta steg.  
 
Det som gör RPA så intressant är dess förmåga till processutveckling som bland annat 
framhävs i en fallstudie av Lacity et al., (2015) på telekomföretaget Telefonica O2. Där 
konstateras det att företaget implementerat över 160 robotar som numera hanterar 
15 kärnprocesser och har gett en avkastning på över 650 procent. RPA har en stor 
potential och passar monotona processer med många genomgående transaktioner. 
Asatiani et al., (2016) lyfter även de fram RPA som teknologin för att skapa 
kostnadseffektiva processer. Mjukvaruroboten kan reducera kostnader genom att 
arbeta dygnet runt, eliminera problem med kommunikation mellan processer, 
genomföra processerna snabbare än vad en människa klarar av samtidigt som det 
faktum att roboten inte behöver någon rast eller vaknar upp sjuk en dag finns i åtanke. 
 
RPA interagerar via en front-end lösning och är inte beroende av de övriga systemens 
öppenhet för integrationer (Asatiani et al., 2016). Den loggar in med användarnamn 
och lösenord och stör aldrig databaser, programkoder eller integrationer som 
befinner sig bakom gränssnittet. Roboten interagerar med övriga system istället för 
att integreras. RPA-mjukvaran installeras istället på den dator där den ska arbeta och 
konfigureras sedan efter de specifika processerna. Samtidigt som den enkelt 
interagerar med andra system oberoende av om det är lokala system, 
fjärranslutningar eller molntjänster (Lacity et al., 2015). Vilket gör det till ett 
attraktivt alternativ för alla organisationer och dess anställda.  
 
Många processautomatiseringar är för små för att berättiga en IT-satsning som berör 
hela organisationen och därför är RPA ett attraktivt alternativ (Willcocks et al., 2015). 
Därav är det mer viktigt att anställda som befinner sig nära den berörda processen är 
dem som faktiskt är med och utvecklar automatiseringen. Medan IT-avdelningen mer 
finns till som ett stöd till arbetet. Förvaltningen av RPA bör sedan ligga på avdelningen 
där processerna automatiserats och samtidigt placeras utanför IT-avdelningen av 
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symboliska skäl att det inte är ett IT-system i den bemärkelsen då det inte sker några 
hårda integrationer (Willcocks et al., 2015). 

2.2 Heavyweight IT 

Bygstad (2016) förklarar att traditionell IT levereras av IT-tjänstemän och har gjort i 
en längre period. ERP-system är ett bra exempel på när ett system kommunicerar 
med andra system och är beroende av en central databas. De traditionella IT-
systemen har en stabil grund när det gäller utveckling och införande men det 
efterfrågas idag hur denna grund kan byggas vidare på för att hantera alla de IT-
system som fortsätter att tillkomma i organisationerna (Bygstad, 2016; Fung, 2014; 
Hanseth & Lyytinen., 2010). Bygstad (2016) benämner sedan traditionell IT som 
heavyweight IT. En kunskapsregim driven av IT-utbildade och system med centrala 
databaser för att stödja organisationers dokumentering av arbete. 
 
IT-specialister har länge haft en betydelsefull roll för den IT-struktur i form av 
transaktionssystem, ERP-system eller andra databasbaserade system som befinner 
sig i många organisationer idag (Bygstad, 2016). För att få dessa traditionella 
informationssystemen att samverka och knytas samman med varandra har 
integreringtekniker så som Enterprise Application Integration (EAI) och Application 
Program Interface (API) länge tillämpats (Bidan et al., 2012). Integration berör inte 
enbart informationssystemen utan knyter även samman databaser, metadata, 
organisationsprocesser och affärsregler i syftet att resulterar i en gemensam enhet 
(Mehta et al., 2007; Bidan et al., 2012, Kroenke, 2013; Francalanci et al., 2008). 
Komponenterna i ett integrationsprojekt är därför många och det är en komplicerad 
process att få dem alla att samspela. Integrationen förlorar sitt syfte om en av 
komponenterna skulle lämnas åt sidan då det traditionella helhetstänket försvinner. 
Ett helhetstänk som utgår från organisationens centrala mål och som sedan fångar in 
de tillhörande avdelningar och applikationer som krävs för att nå det (Bidan et al., 
2012). Integrationsprojekt ställer högra krav på organisationens interna kompetens 
och kunskap om hur processen genomförs. Projektet kräver en allokering av IT-
specialister och organisationsspecialister från företagen för att kunna få alla 
komponenter sammankopplade (Bidan et al., 2012). 

2.3 Sammanfattning 

Fokus har inom IT-utveckling för organisationer tidigare legat på att få 
verksamhetssystem att integrera med varandra och samla hela organisationen med 
tillhörande system under en gemensam enhet (Mehta et al., 2007; Bidan et al., 2012; 
Kroenke, 2013). Framgångarna har varit många och genom att organisationers 
avdelningar samlas under ett och samma tak har det  underlättat för företag att 
hantera sina processer och bemöta marknadens ständigt utvecklade efterfrågan 
(Bidan et al., 2012). Dessa integrationsprojekt blir ofta omfattande och går sällan 
obemärkt förbi inom organisationen.  Integrationerna har också ställt krav på 
involvering av anställda från organisationernas alla avdelningar. Där IT-specialister 
haft en betydelsefull roll för att arbeta fram lösningar med utgångspunkt i 
organisationens mål och strategier (Bygstad, 2016; Bidan et al., 2012). Det som nu 
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tvingats fram från marknaden är digitaliseringen av människans interaktion med 
dessa integrerade systemen. Med hjälp av lightweight IT och exempelvis RPA 
samspelar verksamhetens system genom interaktion istället för integration (Bygstad, 
2016; Niehaves et al., 2012; Vasarhelyi, 2013). Detta innebär att lightweight IT och 
RPA appliceras på processer som en användare tidigare genomfört och lösningarna 
är anpassade efter den speciella kontexten (Bygstad, 2016; Miorandi et al., 2012; 
Niehaves et al., 2012). RPA interagerar med systemen på samma sätt som en 
användare skulle gjort och kan därför liknas mer med en digital medarbetare, än 
ytterligare ett system. IT-specialisternas betydelsefulla roll har därmed övergått mer 
och mer till användarna från den berörda processer. Detta för att de ska kunna 
identifiera och beskriva alla steg som tidigare genomförts för att lära upp sina digitala 
medarbetare i processerna (Willcocks et al., 2015; Lacity et al., 2015). Studien bygger 
på denna skillnad mellan interaktion och integration för att belysa de utmaningar som 
uppstår vid det nya synsättet på hur informationssystem samspelar med varandra. 
Sammanfattningsvis presenteras även en tabell över de huvudsakliga delarna som 
identifierats i litteraturen där interaktion skiljer sig mot integration. De består av 
digitala medarbetare, ägande och processbeskrivningar (se Tabell 1).  
 

Skillnader Interaktion Integration 
Digitala medarbetare Lightweight IT och RPA 

appliceras på specifika 
processer för att ge stöd till 
anställda utan att störa 
övriga verksamhetssystem. 
RPA interagerar med 
övriga system på samma 
sätt som de anställda. 
 

System som binds samman 
och samlar hela 
organisationen under ett 
och samma tak med fokus 
på gemensamma mål. Fokus 
ligger på att få system att 
dela information med 
varandra. 

Ägande Verksamheten och 
anställda från de berörda 
processerna bör äga 
systemen då kunskap om 
hur processerna genomförs 
krävs. 
 

IT-specialister har haft en 
betydelsefull roll för att äga 
verksamhetens system och 
få dem att integreras med 
varandra. 

Processbeskrivningar Detaljerad kunskap om den 
specifika processen krävs 
för att kunna identifiera 
steg och genomföra den 
processbeskrivning som 
krävs för en lyckad RPA-
implementering. 
 

Övergripande kunskap 
krävs om verksamhetens 
alla delar och processer, 
samt hur dess system 
fungerar tillsammans. 

Tabell 1. Interaktion vs. Integration. 
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3 Metod 

3 

Följande kapitel presenterar studiens tillvägagångssätt. De områden som behandlas är 
vald forskningsansats, hur litteraturstudien har genomförts, hur datainsamling har 
genomförts, vilket urval som gjorts, vilken analysmetod som använts, etiska 
överväganden som gjorts samt en avslutande metoddiskussion där metoden kritiskt 
reflekteras.

 

3.1 Forskningsansats 

Eftersom studien ämnar beskriva och identifiera utmaningar som medförs av det 
delade synsättet på interaktion och integration krävdes rik, detaljerad data. En 
kvalitativ ansats valdes då den var bättre lämpad för att kunna genomföra en 
djupgående analys riktad mot utvalda organisationer. Myers (2013) förstärker att en 
kvalitativ studie kan koncentreras mot en eller några få organisationer vilket gör att 
kunskapen om processen blir djup. 
 
Det teoretiska bidrag studien resulterat i är en tydligare bild av synsättet på 
interaktion som uppstår i samband med tillämpningen av lightweight IT. Då studien 
syftade till attta fram riktlinjer för hur organisationer kan hantera de upptäckta 
utmaningarna med interaktion ger det även praktiker möjlighet att ta del av studien. 
För att riktlinjerna skulle få högre pålitlighet krävdes det att de identifierade 
utmaningarna jämfördes mellan två olika projekt för att se om de uppstått i båda 
fallen. Att olika respondenters svar kan skilja sig åt är ytterligare en styrka med en 
kvalitativ ansats då denna typ av forskning kan hantera motsägelser på ett bättre sätt 
än kvantitativ (Denscombe, 2016). När skillnader mellan de olika projekten och 
utmaningar uppstod ämnade studien att gå djupare in på orsaker och förklaringar och 
inte bara konstatera att de existerade. Genom en kvalitativ forskningsansats kan 
tvetydigheter behandlas på ett bra sätt eftersom att forskningen har syftet att spegla 
den verklighet som undersöks och beskriva den mer utförligt (Denscombe, 2016). 

3.2 Litteraturstudie 

För att formulera intervjufrågor och definiera de projekt som ansågs vara lämpliga 
för den kvalitativa studien så genomfördes en ingående litteraturstudie på 
lightweight IT, heavyweight IT och skillnaden mellan interaktion och integration. 
Sedan studerades RPA för att ta reda på om risker och utmaningar framhävs vid 
denna typ av implementationer. Litteraturstudien låg sedan till grund för 
formuleringen av intervjufrågor till respondenterna då frågorna kunde riktas mot 
skillnader mellan de båda synsätten på lightweight IT och heavyweight IT samt 
interaktion och integration. Rowley och Slack (2004) konstaterar att en 
litteraturstudie är just en sammanfattning av ämnesområdet som stödjer 
formuleringen av undersökningsfrågor.  
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För att finna litteratur till ämnet har sökningar gjorts i högskolan i Halmstads 
biblioteksdatabas OneSearch och artikeldatabasen Google Scholar. Här har även 
sökningar filtrerats för att endast få fram artiklar publicerade i högt klassade 
journaler som exempelvis MIS Quarterly och Journal of Information Technology. De 
sökord som använts är “Lightweight IT”, “Heavyweight IT”, “Robotic Process 
Automation”, “Digitalization”, “Automation”, “Integration”, “Interaction”, 
“Information Systems”, “Consumerization”. 
 
För att identifiera de artiklar som skulle komma att användas i studien lästes först 
abstract, introduction och conclusion igenom. Dessa tre kapitel tillsammans ger en 
tydlig och övergripande bild om artikelns innehåll. På så vis gick det effektivt att 
avgöra om artikeln bidrog till studiens syfte. Publiceringsdatumet på de artiklar som 
använts har varit viktigt samt att artikelns referenser också är associerade med det 
aktuella ämnet då dessa två punkter stärker den valda litteraturens relevans (Rowley 
et al., 2004). Litteraturstudien låg sedan till grund för ett operationaliseringsschema 
(se bilaga 1) där intervjufrågor samt ett antal olika teman kunde fastställas och 
kopplas samman. De teman som fastställts har identifierats där skillnader mellan de 
båda synsätten på interaktion och integration uppstått. Det är därför en bra 
utgångspunkt för att undersöka om det även uppstått utmaningar inom dessa 
områden. Temana består av expertis, logik och förvaltning.   

3.3 Datainsamling 

Primärdata till studien har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Eftersom 
det tidigare inte fanns mycket publicerat kring problemformuleringen syftade 
studien till att upptäcka ämnet och bidra med ny kunskap. Därför valdes semi-
strukturerade intervjuer för att låta respondenterna tänka fritt och framhäva de 
utmaningar som de upplevt. Semi-strukturerade intervjuer är bäst lämpade i 
antingen explorativa eller förklarande studier och används för att utforska och 
förklara teman (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). 
 
Valet innebar att en intervjuguide (se bilaga 2) togs fram utifrån operationaliserings-
schemat och de teman som identifierats där. Intervjuguiderna underlättade för 
respondenterna att hålla sig kring de olika temana och därav säkerställa att det 
insamlade materialet skulle komma till användning i studien. Ordningen och 
följdfrågorna till respondenten varierade dock från intervju till intervju. Syftet med 
semi-strukturerade intervjuer är att ge respondenten utrymme att förklara och 
beskriva sin syn på ett utvalt område, samtidigt som de kan hållas till detta område 
(Saunders et al., 2009). Inledningsvis togs en intervjuguide fram till konsulterna som 
sedan byggdes på till intervjuerna med organisationerna. Anledningen att de båda 
intervjuguiderna skiljde sig åt var för att de befinner sig på varsin sida om projektet 
och har därför olika kunskapsområden. Utifrån de inledande intervjuerna med 
konsulterna byggdes även intervjuguiden till organisationerna på med frågor kring 
processbeskrivningar då det var aktuellt för att besvara vår frågeställning men något 
som konsulterna inte kunde svara mycket på. Eftersom respondenterna troligtvis inte 
har samma syn på projekten ger det studien möjlighet till en detaljrik analys. Då 
ordningen och följdfrågorna kan komma att variera mellan de olika intervjuerna har 
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i samtliga fall intervjuerna spelats in för att sedan transkriberas. Myers (2013) 
framhäver även att en inspelning av intervjuerna ger dig möjlighet att veta exakt vad 
respondenterna varar, samt att ett citat väger ofta tyngre än en enkel återberättelse 
av vad någon sagt. 
 
Totalt har fem intervjuer genomförts med sex olika respondenter (se Tabell 2). Ett 
intervjutillfälle genomfördes således med två respondenter samtidigt. Intervjuerna 
varade mellan 20 minuter och 40 minuter. Två intervjuer genomfördes fysiskt medan 
resterande tre genomfördes via telefonsamtal på grund av långa geografiska avstånd 
till organisationerna.  

3.4 Urval 

Studiens syfte krävde att undersökningen riktas mot organisationer som både 
besitter lightweight och heavyweight IT. De två organisationer som studerats hade 
båda påbörjat projekt med implementering av RPA. Utöver detta studerades även det 
konsultföretag som hjälpt till vid implementeringarna. Konsultföretag A valdes för att 
deras arbete var inriktat på RPA och fördelen med detta ansåg var att det fanns 
mycket kunskap bland de anställda. Skulle ett konsultbolag med bredare inriktning 
valts fanns risken att kunskapen om just RPA inte var lika detaljerad. De två projekt 
och organisationer som sedan valdes för att studera implementeringen av RPA 
erhölls genom kontakt med Konsultföretag A. Nedan följer en kort sammanfattning 
av de organisationer som deltagit i studien.  
 
Konsultföretag A är verksamhetskonsulter med inriktning på RPA. Företaget har 
cirka fem anställda och ett intresse att utveckla framtidens organisationer och 
processer. Deras fokus ligger på större kunder och har genomfört projekt för 
implementering av RPA på Företag B och Företag C.  
 
Företag B är en internationell koncern inom transport- och reseservice. De har cirka 
5 500 anställda och en omsättning på 12 500 MSEK. Fokus i koncernen ligger på att 
ständigt förbättra servicen genom att bland annat utveckla nya innovativa produkter 
och tjänster som skapar värde för kunderna. RPA-projektet genomförs på 
ekonomifunktionen.  
 
Företag C är en koncern som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och 
partihandeln. De har cirka 9000 anställda och en omsättning på cirka 40 000 MSEK. 
Koncernen har etablerat ett Shared Service Center för ekonomiprocesser där RPA-
projektet även drivs.  
 
För att sedan definiera hur mycket av implementeringsprocessen som skulle 
behandlas utgick studien från den definition som Zhang, Lee, Huang, Zhang och Huang 
(2005, sid 56) presenterar som allmän inom informatik. Definitionen innefattar “Den 
process som startar med ledningens beslut att införa ett datoriserat organisations-
system, och slutar när systemet verkar gemensamt med organisationens övriga 
informationssystem”. Detta valdes för att kunna begränsa vilken information som 
skulle samlas in från de båda projekten och därmed säkerställa kvaliteten på 
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insamlade data. Definitionen avgränsade exempelvis beslutsprocessen innan 
projekten och liknande. Dock hade de intervjuade verksamheterna inte kommit till 
slutet av processen enligt ovanstående definition och därför behandlades processen 
så långt som organisationerna hade kommit vid intervjutillfället.  
 
Jacobsen (2002) påpekar att datainsamlingen vid en kvalitativ studie är tidskrävande 
och rekommenderar därför att göra ett urval bland de respondenter som väljs ut för 
att säkerställa bra data. Därför genomfördes detta och det första urvalskriteriet för 
respondenterna i denna studien var att de skulle ha förståelse av RPA. För att 
respondenterna skulle förstå syftet med studien och innehållet bland frågorna 
krävdes det att de kommit i kontakt med RPA och hade någon form av förståelse för 
detta. Det andra urvalskriteriet för respondenterna var att de hade deltagit i ett 
implementeringsprojekt av RPA. Rollen eller arbetsuppgiften i projektet fick variera 
och en balans mellan övergripande och detaljerad kunskap försökte uppnås.  
 
Eftersom de båda respondenterna från Konsultföretag A har deltagit vid 
implementationen av RPA på både Företag B och Företag C har totalt fyra personer 
från respektive projekt deltagit i studien. Respondent 1, 4 och 6 valdes ut på grund av 
deras detaljerade kunskapsnivå vid införandet av RPA. De var antingen med och 
utvecklade mjukvaran eller tog fram det interna underlag som krävdes för att 
utvecklingen skulle vara möjlig. Respondent 2, 3 och 5 valdes sedan ut för att komma 
åt den övergripande erfarenheten. De var samordnare i projekten och kunde bland 
annat svara på frågor som berörde samarbete med andra avdelningar och förvaltning. 
Nedan presenteras respektive respondents roll, organisation, information om 
intervjun samt syftet med att de valdes ut till studien (se Tabell 2). Namn och 
tillhörande organisation på de olika respondenterna är anonymt. 
 

Person Roll Organisa
tion 

Typ av 
intervju 

Tid 
(min) 

Syfte 

Respondent 1 Utvecklare 
för RPA 

Konsult-
företag A 

Fysisk 35 Detaljerad kunskap 
om utvecklingen. 

Respondent 2 Projektleda
re för RPA 

Konsult-
företag A 

Fysisk 27 Bred kunskap om 
projektens 
genomförande. 

Respondent 3 Projek-
tansvarig/
RPA-ägare 

Företag B Telefon 24 Förståelse och 
kunskap om projektets 
helhet. 

Respondent 4 Process-
beskrivare 

Företag B Telefon 24 Detaljerad kunskap 
från organisationens 
sida. Nya 
arbetsuppgifter. 
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Respondent 5 Process-
ägare för 
RPA 

Företag C Telefon 39 Förståelse och 
kunskap om projektets 
helhet. 

Respondent 6 Process-
ägare för 
RPA 

Företag C Telefon 20 Genomfört 
processbeskrivningar 
och besatt detaljerad 
kunskap från 
organisationens sida. 

Tabell 2. Intervjupersoner. 

 

3.5 Analysmetod 

För att göra det transkriberade materialet mer greppbart och reducera data 
tillämpades en tematisk analys. Det är en typ av kodningsmetod där mönster och 
teman i data identifieras och analyseras (Braun & Clarke, 2006). I en tematisk analys 
ska de teman som väljs underlätta för forskarna att besvara frågan. I denna studie 
handlar detta om att göra det lättare att identifiera utmaningar som upplevts i de 
behandlade projekten. Det är relevansen och inte storleken på dessa teman som är 
viktigt eftersom att det är en kvalitativ forskningsansats.   (Braun et al., 2006). 
Analysen har genomförts med en semantisk approach vilket innebär att teman 
urskiljs direkt ifrån respondenternas svar utan att försöka analysera vad som kan 
ligga bakom svaren (Braun et al., 2006). Braun et al., (2006) framhäver en steg för 
steg-guide till en tematisk analys som denna forskning utgått ifrån. Nedan 
presenteras de olika stegen och tillvägagångssättet för studiens analys: 

• Bekanta sig med insamlad data. Detta menar Braun et al., (2006) görs genom 
transkribering av data efter exempelvis en intervju. I studien har intervjuerna 
transkriberats direkt efter de avslutas för att få intervjun återberättad och 
därmed skapa ytterligare bekantskap med all insamlad data.  

 
• Generera inledande koder. Generera koder innebär att analysera data för att ta 

fram begrepp som påvisar mönster och sammankopplingar och även för att 
göra stora mängder data mer hanterbar (Myers, 2013; Braun et al., 2006). 
Genom att gå igenom transkriberingarna identifierades sedan begrepp och 
speciella händelser som respondenterna talat om.  

 
• Söka efter teman. Detta innebär att forskarna utefter insamlade data och 

identifierade koder tar fram mer övergripande teman som underlättar vidare 
analys (Braun et al., 2006). De begrepp som identifierats i tidigare steg 
samlades sedan under mer övergripande teman. Detta gjordes genom att gå 
igenom transkriberingarna ytterligare en gång för att få förståelse över vilket 
område respondenterna pratade om. Temana delades upp för att få en tydlig 
bild över de områden där respondenterna upplevde utmaningar. 
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• Granska teman. Här granskas de teman som identifieras för att ytterligare 
bryta ner materialet och endast bevara de mest relevanta temana (Braun et al., 
2006). I detta steg genomfördes sedan ett urval bland de teman som 
identifierats för att behandla de som respondenterna ansåg vara mest 
utmanande. 
 

• Definiera och namnge teman. I denna fas namnges och vidare analyseras teman 
för att definiera vad som är grunden i temat, vad som är intressant i dem och 
varför (Braun et al., 2006). De utvalda temana analyserades sedan ytterligare 
för att säkerställa att all information om dessa fångats upp från intervjuerna. 
 

• Producera empiri. Det sjätte och sista steget är att rada upp de identifierade 
temana i en relevant ordning i resultatet och börja renskriva det 
transkriberade materialet i resultatet (Braun et al., 2006). Slutligen 
presenterades de identifierade temana i studiens resultatavsnitt.  

De sex stegen ovan följdes alltså för att kunna identifiera utmaningar och skillnader 
som respondenter upplevt under implementering av RPA kontra tidigare IT-
implementationer. Tre olika teman där respondenterna upplevde utmaningar 
identifierades och bestod av ”Enkla automatiseringar”, ”Ansvarsområden och 
kommunikation” och ”Grundläggande arbete för lyckad RPA-implementation”. Med 
hjälp av de skillnader som tidigare identifierats i litteraturstudien mellan 
interaktion och integration kunde resultatet och de identifierade utmaningarna 
sedan analyseras utifrån dessa. Detta gjorde det möjligt att förstå utmaningar som 
presenterades i resultatet och gav även möjlighet att undersöka vad det var som låg 
bakom och skapade dessa utmaningar. Analysen mellan litteraturstudien och 
empirin mynnade ut i tre olika bakomliggande områden där utmaningar uppstår vid 
implementering av RPA. Dessa var ”Logik”, ”Förvaltning” och ”Expertis”. När 
utmaningar sedan identifierats formades även riktlinjer för hur de kan undvikas.   
 

3.6 Etiska överväganden 

För att säkerställa att respondenter och andra berörda av forskningen känner sig 
trygga i sitt deltagande har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som enligt 
vetenskapsrådet ska gälla vid olika typer av forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
Dessa principer består av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet.  
 
Det har tydliggjorts och förklarats för alla undersökningsdeltagare vad syftet med 
undersökningen är, varför just dem blir tillfrågade och att deras deltagande är helt 
frivilligt. Detta för att leva upp till informationskravet. Sett till samtyckeskravet har 
alla respondenter gjorts medvetna om alla delar i forskningen som rimligtvis skulle 
kunna komma att påverka deras deltagande, för att därefter få ett godkännande om 
deras vilja att deltaga. Utifrån konfidentialitetskravet har respondenterna innan varje 
intervju försäkrats om att studien behandlar dem anonymt. Deltagare är och förblir 
anonyma i sitt medverkande och uppgifter som skulle kunna urskilja någon har 
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hanterats på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående att identifiera personen. 
Det kommer heller inte presenteras information som kopplas tillbaka till de specifika 
företagen. Det tydliggjordes också att intervjuerna skulle spelas in och att deltagare 
först måste godkänna detta. Slutligen försäkrades respondenterna om att all insamlad 
information enbart kommer användas i forskningssyfte och inte i några andra icke-
vetenskapliga sammanhang. Deltagare försäkrades även om att den information de 
delade med sig av inte på något sätt är åtkombar av obehöriga.  På så vis kunde även 
nyttjandekravet säkerställas.  

3.7 Metoddiskussion 

Eftersom RPA fortfarande är relativt oetablerat på marknaden idag har det även 
inneburit att ett begränsat antal respondenter kunnat deltaga i studien. De fåtal 
respondenter som funnits tillgängliga har även inneburit att urvalskriterierna fått 
hållas grundläggande. Detta hade kunnat leda till att kunskap och information skulle 
saknats för att besvara studiens frågeställning. Men genom kontakten med 
konsultföretaget kunde både respondenter därifrån och respondenter från deras 
kunder identifieras utifrån urvalskriterierna. Därmed upplevs det ändå som att 
respondenterna i studien har kunnat bidra med värdefulla insikter för att besvara 
studiens frågeställning. En kvalitativ ansats på en studie gör det ofta svårt att 
generalisera resultatet då det är knutet till ett begränsat antal respondenter (Myers, 
2013). Valet att göra en kvalitativ studie innebar även att det resultat som 
presenteras är svårt att generalisera till andra projekt. Istället ämnar studien att 
skapa en detaljerad bild av utmaningarna som uppstår i samband med interaktion 
mellan RPA och övriga informationssystem. För att på så vis lyfta utmaningar och 
göra praktiker medvetna om hur dessa går att undvika i de fall de dyker upp.  
 
För att få en god översikt på de båda projekten intervjuades även projektledarna. De 
hade god kunskap om samarbetet i projekten och hur förvaltningen kommer att se ut 
i framtiden. Intervjuerna genomfördes däremot med viss reservation för projekt-
ledarens eget vinstintresse i form av ett lyckosamt projekt. Tillämpningen av semi-
strukturerade intervjuer gynnas av att respondenten har lätt för att prata och hela 
tiden dela med sig av sina tankar. En tillbakadragen respondent kan istället göra att 
den semi-strukturerade intervjun förlorar sitt syfte (Myers, 2013). Eftersom studien 
fokuserar på utmaningar och problem är det en förutsättning att respondenterna 
även vill dela med sig av dessa. Däremot upplevdes det aldrig som ett problem då 
respektive intervju genomfördes med ett bra flyt och en god kommunikation mellan 
deltagarna. För att få ett bredare perspektiv på de utmaningar som uppstått hade vi 
även önskat att intervjua någon från IT-avdelningarna men på grund av hög arbets-
belastning för dem har det varit problematiskt att få tillfälle för detta. 
   
Ett av intervjutillfällena genomfördes med två respondenter samtidigt. En risk med 
att genomföra intervjuer i grupp är att respondenterna kan påverka varandras svar 
(Myers, 2013). Vid detta tillfälle var det inget problem då båda respondenterna kunde 
tala öppet mellan varandra. Det som däremot påverkade intervjun var att en av 
respondenterna tog mer plats än den andra. Något som kan resulterat i att studien 
gick miste om detaljerad kunskap från den  mer tystlåtna respondenten. Vid 
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nästkommande intervjutillfälle delades intervjun istället upp och respondenterna 
kunde komplettera varandra på ett bättre sätt. Uppfattningen blev att detalj-
rikedomen ökade vid enskilda intervjuer. På grund av långa geografiska avstånd till 
respondenterna genomfördes några av dessa även via högtalartelefon. Detta ledde till 
att det saknades kroppsspråk och en personlig kontakt mellan deltagarna som 
skapade en magkänsla över samtalet och budskap. Det var vid fysiska intervjuer 
lättare att uppfatta respondenternas budskap då det istället gick att ta hänsyn till 
kroppsspråk och personlig kontakt. 
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4 Resultat 

 
I denna sektion presenteras resultatet från datainsamlingen. Eftersom syftet med 
studien var att identifiera utmaningar kommer tre områden att presenteras där de i 
projekten upplevt eller genomfört aktiviteter annorlunda i jämförelse med tidigare IT-
projekt. Områdena identifierades med hjälp av en  tematisk analys och består av 
“Enklare automatiseringar” “Ansvarsområden och kommunikation”, och 
”Grundläggande arbete”. 

 

4.1 Enklare automatiseringar 

Respondent 5 från Företag C förklarar att de varit tydliga med att de inte vill 
genomföra implementationen av RPA i samma projektform som de gjort vid tidigare 
systemimplementationer då det inte behövs några integrationer. Respondent 3 
förklarar att ett skäl till att det här med RPA blivit så intressant i Företag B är att de 
på ett enkelt sätt kan få saker gjort som borde varit automatiserade i andra system. 
 
“På grund av brist bland IT-resurser och utvecklingsresurser och att det kostar massa 
pengar har det aldrig blivit prioriterat tidigare” - Respondent 3, Företag B. 
 
Respondent 5 förklarar att IT-avdelningen har haft svårt att greppa att RPA fungerar 
som en digital medarbetare. De tror att RPA innebär hårda integrationer som andra 
system vilket även gjort dem oroliga då de inte riktigt vet vad som händer. Hen 
berättar att de på verksamhetssidan inte känt någon oro alls och att IT-avdelningen 
är annars aldrig oroliga när medarbetare gör något i systemet men när robotar ska 
börja göra det så blir dom det. Respondent 2 förklarar att IT-avdelningar ofta vill 
behandla en RPA-implementation som de vanligtvis behandlar traditionella 
integreringar men att det varken behövs eller är möjligt eftersom att det inte är någon 
integration. IT-avdelningar ställer ofta dokumentationskrav på RPA-
implementationer som att det vore integrationsprojekt förklarar Respondent 2 
vidare och säger att detta innebär problem då de aldrig kommer kunna få fram den 
dokumentation de vill ha. 
 
“Man kan säga att det här är bara två system som talar med varandra, det är ju inga 
hårda integrationer utan de här systemen pratar med varandra via användar-
gränssnittet och det är den enda integrationen liksom.” - Respondent 5, Företag C. 
 
”Det är väldigt svårt har det visat sig att få IT-avdelningar att förstå att detta inte är 
ett system i den bemärkelsen utan en digital medarbetare.” – Respondent 2, 
Konsultföretag A 
 
Respondent 4 från Företag B anser att den absolut största skillnaden mellan RPA och 
deras andra system är att RPA gör allt precis som en användare skulle gjort det genom 
att logga in och verifiera sig. Respondent 3 fyller i med att säga att RPA är en digital 
medarbetare och inget system. Respondent 4 tror också att RPA fungerar mycket 
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bättre med andra system än mer integrerade lösningar då den beter sig som en 
människa och inte “inkräktar” på de andra systemen på något vis. Respondent 2 från 
Konsultföretag A påpekar just att RPA går genom redan befintliga gränssnitt som 
finns i de övriga systemen och är inget som stör i några integrationer. Det sker alltså 
ingen direkt kontakt via systemen med automatisk fil- eller dataöverföring utan RPA 
går igenom samma steg som en användare normalt skulle gjort. 
 
“Har medarbetaren suttit och flyttat siffror från det ena systemet och registrerat 
siffrorna i det andra så gör ju roboten det idag istället” - Respondent 2, Konsultföretag 
A. 
 
Respondent 2 säger att det inte sker någon som helst inverkan på systemen utan RPA 
använder uteslutande gränssnitten. Även Respondent 1 förklarar att de vill att 
roboten ska genomföra en process på samma sätt som en användare normalt gör. 
Skillnaden är att du kan utnyttja fördelarna med tekniken när det implementeras som 
exempelvis en sektion där användaren går fem gånger mellan Excel och ett annat 
system så kan roboten ta med sig all data som behövs vid första tillfället. På Företag 
C kommer RPA att implementeras på processer där de idag lägger mycket arbetstid. 
Med förhoppningen att det både kommer skapa tidsbesparingar och kvalitets-
förbättringar. 
 
Konsultföretag A ställer sig också frågan om hur systemleverantörer kommer hantera 
framväxten av RPA i framtiden. Robotarna är oberoende av hur snygga och mer 
lättarbetade gränssnitten blir i framtida uppdateringar. Vad de har hört är istället att 
systemleverantörer som SAP gör anpassade gränssnitt för robotar där varje knapp 
eller element i systemet har ett eget ID för att underlätta det för robotarna att hitta 
dem. Fortsättningsvis kan det även komma att påverka deras licensmodell då de 
säkert tappar användarlicenser. 
 
“Ja istället för att de här 300 medarbetarna gör en process kanske du klarar dig med 5 
robotar, SAP kanske blir ledsna när de tappat 295 licenser” - Respondent 1, 
Konsultföretag A. 
  

4.2 Ansvarsområden och kommunikation 

Förvaltning av olika system ligger traditionellt sett hos IT-avdelningen i de flesta 
organisationer. Detta är något som skiljer RPA från traditionella system-
implementationer och Respondent 2 från Konsultföretag A berättar att du i samband 
med att RPA ska implementeras skapar en intern organisation i verksamheten som 
består av ett antal olika roller. Vissa tekniska delar hamnar dock ofta hos någon från 
IT-avdelningen menar Respondent 2, då denne fungerar som övergripande 
systemarkitekt och har koll på att roboten fungerar även om övriga system skulle 
uppgraderas och att datorerna fungerar till exempel. Men att åtgärda, underhålla och 
konfigurera roboten och olika delar runt om roboten anser Respondent 2 bör ligga 
hos verksamheten. Den interna organisationen är sedan viktigt för att hantera 
påtryckningar från övriga avdelningar i verksamheten förklarar Respondent 1. När 
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den första roboten presenterats kommer de andra avdelningarna bli intresserade och 
irriterade om de inte också får en digital medarbetare. Överlämningen till kunden 
sker gradvis och även om kunden väljer att själva stå för utvecklingen i framtiden 
kommer de behöva stöd. Respondent 5 från Företag C menar att diskussionen mellan 
IT-avdelningen och resterande verksamhet är väldigt viktig i samband med RPA-
implementering då IT-avdelningen sitter på mycket teknisk kompetens som inte 
verksamheten har men att verksamheten istället har affärskompetensen som IT-
avdelningen saknar. Respondent 5 förklarar att ansvarsområden inom den interna 
organisationen därför måste diskuteras noga så att den kompetens som behövs på 
varje område finns. 

”Att få med IT-avdelningen på tåget är det absolut viktigaste och det som kan försena 
projektet allra mest.” – Respondent 2, Konsultföretag A 

Konsultföretag A anser att något som blivit lite fel med RPA är att det har 
marknadsförts väldigt hårt på att det är verksamhetens mjukvara vilket de anser 
stämmer men att det är viktigt att betona att det inte är vem som helst i verksamheten 
som kan äga det. Respondent 2 menar att de alltid är noggranna med att förklara för 
kunden att det inte krävs några särskilda programmeringskunskaper för att 
underhålla systemet men däremot krävs det ett stort systemintresse och det är ett 
tidskrävande arbete.  

Respondent 5 förklarar att det är helt klart att det är verksamheten på Företag C som 
ska äga RPA men att en kontinuerlig dialog med IT-avdelningen är nödvändig för att 
veta i vilken takt och hur de andra systemen ska involveras i projektet. På Företag C 
kommer RPA vara det första systemet som verksamheten äger själva och att IT-
avdelningen endast kommer leverera systemet till dem. Skillnaden förklarar 
Respondent 6 är att de idag skickar ärenden till IT-avdelningen när de behöver hjälp. 
Med RPA kan det istället bli att IT-avdelningen tycker att det är verksamheten själva 
som äger systemet och IT-avdelningen tycker kanske att de inte har kunskapen om 
att hjälpa till vid vissa ärenden som dyker upp. Samtidigt förklarar Respondent 6 att 
själva tanken med RPA är att de vill äga mjukvaran själva. 

“Vi vill ju att det ska ligga i verksamheten för att vi vill inte vara beroende av IT-
avdelningen för då måste man vänta länge för att de har mycket och göra…” - 
Respondent 6, Företag C. 

Även Företag B vill lägga förvaltningen av RPA på verksamheten och det är 
Respondent 3 som kommer att stå som ägare för RPA på ekonomiavdelningen vilket 
är den avdelning de valt att börja med. Det var Respondent 3 som hade snappat upp 
RPA och introducerat det för ledningen och därför blev det även naturligt att det var 
hen som skulle stå som ägare. Respondent 3 tillägger dock att om de skulle besluta 
sig för att införa RPA även på exempelvis HR-avdelningen så kommer troligtvis någon 
på HR äga robotarna där. Respondenter från både Företag B och C förklarar att det 
traditionellt sett alltid varit IT-avdelningen som kommit med förslag på nya typer av 
system som de fått godkänt av verksamheten och sedan kunnat påbörja ett projekt. 
Vid arbetet kring RPA på Företag C är det verksamheten som själva tagit in RPA i 
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organisationen och gått direkt in och börjat testat och sedan förankrat det i 
organisationen allt eftersom. De behövde bara få IT-avdelningen att rigga en testmiljö 
åt dem. Efter det kunde de sköta allting själva vilket de aldrig gjort med något system 
tidigare. Företag C ansåg inte att IT-avdelningen behövdes blandas in i projektet mer 
så tidigt då de bara ville testa RPA.  

Respondent 3 belyser att även om förvaltningen av RPA kommer att ligga på 
verksamheten så är IT-avdelningens roll väldigt viktig då det troligtvis är IT-
avdelningen som kommer att produktionssätta robotarna. Dock förklarar 
Respondent 3 att ett antal personerna inom organisationen går på utbildningar i RPA 
för att gradvis kunna klippa banden till mellan organisation och konsult men även IT-
avdelningen eftersom att tanken är att organisationen själva helt ska kunna äga och 
underhålla RPA. Respondent 2 förklarar att denna typ av förvaltning kan skrämma 
IT-avdelningarna och då inte för att de är rädda att förlora sina arbetsuppgifter utan 
att de upplever att de förlorar kontrollen över företagets integrationer.  

Fokus vid RPA-implementationen hos Företag B var inte på någon specifik process 
utan de ville först och främst säkerställa att RPA är ett bra system och att det 
framförallt fungerar bra ihop med deras nuvarande ekonomihanteringssystem, 
förklarar Respondent 2 och 3. Respondent 2 fortsätter sedan med att det även här är 
viktigt att involvera IT-avdelningen, då gärna några veckor innan projektets start, för 
att få upp all nödvändig infrastruktur till projektet och säkerställa att även detta 
fungerar. Vikten av att involvera IT-avdelningen så att teknik installeras och 
arrangeras på rätt sätt understryks av Respondent 3 från Företag B. En utmaning som 
Företag B hade initialt var just att se till att roboten hade egen inloggning och att den 
kunde komma åt och interagera med de andra systemen de har, menar Respondent 
3. Respondent 3 förklarar att detta beror på att några av de system som de har idag 
är ihopsnickrade av dem själva och att de börjar bli gamla. Även Företag C står inför 
en stor utmaning när roboten ska in i produktion menar Respondent 5. Hen berättar 
att Företag C har ett relativt stort systemlandskap och att de därför arbetar mycket 
med fjärranslutningar. Detta innebär att de datorer som medarbetarna använder 
endast är tomma burkar och att all information ligger någon annanstans. Respondent 
5 menar därför att Företag C står inför ytterligare en utmaning, nämligen om RPA 
också ska arbeta genom en fjärranslutning eller om det måste göras på något annat 
sätt. Respondent 5 förklarar att det är lättare att skruva in RPA i testmiljön för då går 
det att tvinga in det med lite våld på miljöerna men att det kommer ta mycket längre 
tid när det ska in i produktion. 

Respondent 1 belyser flera gånger vikten av att involvera IT-avdelningen för att 
säkerställa tekniken. Tidigt i projekten och kanske rentav innan projektet initieras 
vill du säkerställa att RPA-mjukvaran fungerar i organisationens IT-miljö förklarar 
Respondent 1. Det är viktigt att mjukvaran installeras på deras datorer och att det 
fungerar tillsammans med de verksamhetssystemen som finns. Samma sak gäller 
även i ett senare skede när robotarna är redo att gå i produktion. Det är viktigt att 
testa din robot i en utvecklingsmiljö först och om anpassningar behövs lägger du mer 
tid på det.  
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Respondent 3 från Företag B nämner även att implementationen av RPA sker med ett 
högre tempo än de varit vana vid i tidigare implementationer och att det är viktigt att 
hinna med alla nödvändiga utbildningar. Detta nämner även Respondent 5 från 
Företag C då hon förklarar att det under RPA-projektet använt sig av något som kallas 
för Lean vilket har inneburit en snabbare process än vid andra system-
implementationer. Konsultföretaget A hjälper till mycket med utvecklingen av 
robotarna i RPA-mjukvaran eftersom det kan vara det svåraste för användarna att 
lära sig. Men övriga roller brukar de rekommendera att den interna organisationen 
ska ansvara för. Respondent 2 menar att just få organisationen att förstå vikten av att 
utbilda egen personal är något som de måste vara ännu tydligare med. Personal måste 
utbildas av verksamheten kontinuerligt under projektet så att de hinner lära sig 
tillräckligt mycket för att sedan ta över robotarna i produktion när det blivit dags för 
Konsultföretag A att lämna verksamheten, menar Respondent 2. Alla på företaget kan 
vara nöjda och glada med systemet under hela introduktionsperioden men om den 
interna utbildningen inte sköts på rätt sätt så kommer inte personalen kunna 
övervaka och hantera roboten när den väl tas i produktion och då kommer det inte 
att fungera. 

”Från den dagen som robotarna sätts i produktion så är det ju robotarna som utför 
arbetsuppgifterna inte en medarbetare. Och skulle det vara så att robotarna stannar så 
måste det finnas folk som kan uppmärksamma och åtgärda problemet.” – Respondent 
2, Konsultföretag A. 

När det gäller underhållsarbetet förklarar sedan Konsultföretag A att eftersom att 
RPA endast interagerar med övriga system och inte använder en integration, medför 
det att robotarna är känsligare för uppdateringar i övriga verksamhetssystem. Om 
det skulle vara så att en knapp i gränssnittet byter plats så klarar roboten troligtvis 
av att lösa sin uppgift ändå. Men om en knapp istället blir ett menyval så förklarar 
Respondent 1 att du måste gå in och uppgradera roboten med RPA-mjukvaran. Så 
detta blir även en del i förvaltningsarbetet och kan ibland vara problematiskt. 
Respondent 2 förklarar vidare att de därför i så stor utsträckning som möjligt arbetar 
med att skapa tydliga objekt så att dessa objekt kan användas i flera olika processer. 
Konsultföretag A kallar detta för globala objekt, vilket innebär att om en förändring 
görs i en av processerna så ändras alla samtidigt vilket gör det enklare att underhålla 
och uppdatera för verksamheten. 

“Det som kan missas är ju lite i den tidseran vi lever i att många affärssystem övergår 
till molntjänster, och där är det ju oftast att du knappt vet om att det sker en 
uppdatering utan du kommer på måndag och då har leverantören gjort en 
uppdatering” - Respondent 1, Konsultföretag A. 

4.3 Grundläggande arbete för en lyckad RPA-implementering 

Både Respondent 3 och 4 från Företag B är överens om att detaljerade process-
beskrivningar är väldigt viktigt för en framgångsrik RPA-implementering. De är också 
tydliga med att detaljgraden i processbeskrivningarna i det RPA projekt som de 
genomfört är mycket viktigare än i traditionella systemimplementationer. 
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Respondent 5 och 6 från Företag C delar denna mening och förklarar att de till 
traditionella systemimplementationer snarare gjort övergripande rutin-
beskrivningar men att beskrivningarna till RPA måste vara mycket mer detaljerade.  

“Så bra beskrivna har ju aldrig våra processer varit. Sådan detaljnivå kommer man ju 
aldrig in på i en vanlig processbeskrivning.” - Respondent 4, Företag B 

Konsultföretag A förklarar att processbeskrivningar till de uppgifter som roboten ska 
utföra är essentiellt för att projektet ska kunna genomföras. Därför krävs det att 
användare från organisationen finns tillgängliga och får utbildning i hur 
Konsultföretag A vill att processerna ska beskrivas. Respondent 1 förklarar att 
Konsultföretag A i vissa fall får göra processbeskrivningarna själva men att de starkt 
rekommenderar att organisationen gör det själva då en utomstående måste lära sig 
allt från början. På frågan om det är användarna som genomför dessa beskrivningar 
eller om det sker på en högre nivå varar Respondent 1 att det är de användare med 
mest erfarenhet. 

“Utförliga och användbara processbeskrivningar ifrån användare är den absoluta 
nyckeln.” - Respondent 2, Konsultföretag A 

“Vi har ju rutinbeskrivningar på allt idag men de är inte tillräckliga för det här” - 
Respondent 6, Företag C. 

Respondent 3 och 4 från Företag B förklarar att de som jobbar närmast de processer 
som varit aktuella för automatisering har själva fått ta fram processbeskrivningarna 
då det är dem som kan processerna allra bäst. Respondent 5 berättar att detsamma 
gäller på Företag C, de som jobbat närmast eller mest i de aktuella processerna har 
själva tagit fram underlagen. Det ska dock tilläggas att Respondent 6 på Företag C är 
den som initialt har tagit fram processbeskrivningar även om hen inte jobbat mest i 
processen. Detta för att hen är ansvarig för ekonomiavdelningen och ansågs därför 
vara bäst lämpad då hen har en bra övergripande bild av processerna men i längden 
ska de som arbetat i processerna mest också ta fram underlagen.  

“Nej alltså jag är ju ansvarig för ekonomiprocessen så egentligen är det här lite 
detaljerat för mig kan man ju säga” - Respondent 6, Företag C. 

Problemet som ofta uppstår framhäver Respondent 2 är att användarna ofta 
beskriver ett “happy flow”, det vill säga att så här går processen till från A till Ö när 
allting fungerar, vilket det normalt sett gör. Respondent 2 fortsätter att förklara att 
robotarna inte är smarta utan snarare dumma innan de är ordentligt upplärda i 
processen. Därför är det viktigt att användare i processbeskrivningen inte bara 
beskriver ”happy flow” utan att de även får med undantagen. Om detta missas och 
roboten inte får lära sig undantagen kommer den inte kunna hantera dem. Processen 
kommer då att stanna upp och därför understryker Respondent 2 hur viktigt det är 
att fånga upp så många undantag som möjligt i processbeskrivningen. Ett undantag 
som kan uppstå är till exempel: 
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“Ja men om det inte står något personnummer i det här fältet, vad gör ni då?” - 
Respondent 1, Konsultföretag A. 

Respondent 4 belyser just detta och förklarar att de varit noggranna med att få med 
undantagen i sina processbeskrivningar. Hen menar att människan alltid kan försöka 
hitta en lösning om de stöter på problem i någon process men att roboten inte har det 
tänket utan alla undantag måste finnas inlagda. Respondent 3 fyller i med att det är 
processbeskrivningar som är nyckelfrågan för implementationens framgång. 

“Det kanske är den största lärdomen för oss, att man verkligen förstår att man måste få 
med MÅNGA detaljer.” - Respondent 3, Företag B 

Både Företag B och C anser att beskrivningar av olika processen tog längre tid än 
väntat. Respondent 6 berättar att processbeskrivningarna blir gigantiska och att de 
har över 100 sidor i PowerPoint med alla steg. Men det är egentligen inga 
konstigheter att göra processbeskrivningarna då det enda du behöver göra är att 
skriva ner varje steg du normalt gör. Man ska bara ha tid till att göra det förklarar 
Respondent 6. Respondent 4 förklarar också att en välgjord processbeskrivning är 
väldigt bra att ha ifall roboten skulle stanna någon gång eller att något måste göras 
manuellt för då kan processbeskrivningarna fungera som manualer. Därför menar 
Respondent 4 att det är viktigt att lägga ner den tid som krävs och göra 
processbeskrivningarna grundligt från början.  
Precis som Respondent 4 är inne på är det viktigt att veta hur processen fungerar om 
roboten någon gång skulle sluta fungera. Respondent 1 från Konsultföretag A är inne 
på samma sak och anser att bibehållning av den manuella kunskapen är väldigt viktig 
i RPA-projekt. Hen säger att bara för att en process blivit automatiserad så går det 
inte att sluta bry sig om den.  

“Vi brukar rekommendera att ibland kan de ju slumpvis skicka något ärende i veckan 
till manuell hantering, oavsett om det är fel eller inte” - Respondent 1, Konsultföretag 
A. 

Respondent 1 förklarar att på så vis får organisationen sig en tankeställare om varför 
de gör på det specifika viset och roboten riskerar inte att köra på ett system som inte 
används längre. 

Respondent 3 och 4 förstår varför det är viktigt att den manuella kunskapen finns 
kvar men det är inget som dom planerat att arbeta aktivt med utan anser istället att 
det borde räcka med bra processbeskrivningar. Respondent 3 anser att anledningen 
till att RPA implementeras är för att ta bort det manuella i vissa processer. Dock 
medger respondenten att frågan är intressant och att det kan vara viktigt att behålla 
manuell kunskap och då framförallt på lång sikt då de som varit med och 
implementerat robotarna inte längre finns kvar på företaget. Respondent 5 från 
Företag C förklarar att det är viktigt att det i samband med processbeskrivningar 
byggs kompetenser för flödets helhet. Respondent 5 menar att de personer som sitter 
i rutinerna som är aktuella att ersättas av RPA har väldigt monotona arbetsuppgifter 
som de ofta bara gör utan att tänka efter hur det faktiskt fungerar. Respondent 6 
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berättar att på Företag C gör de redan det mesta utifrån rutinbeskrivningar och tror 
inte RPA kommer förändra den manuella kunskapen. Respondent 5 tillägger dock att 
det troligtvis kommer att krävas en person med någon form av ekonomiutbildning 
som kan förstå hela flödet för att bibehålla den manuella kunskapen. Det som Företag 
C vill bygga mer på är alltså helhetsbilden över processerna och genom att RPA gör 
att de får tid över kan de kanske läsa nyheter för SAP eller liknande och istället 
upptäcka ny kunskap förklarar Respondent 6. 
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5 Analys 

Följande sektion beskriver hur studiens resultat kopplats till de skillnader som 
identifierats i litteraturen mellan interaktion och integration. Resultatet och de 
områden där respondenterna upplevt utmaningar analyserades med stöd av 
skillnaderna på interkation och integration. Inledningsvis diskuteras den digitala 
medarbetaren och de enklare automatiseringar som det medför. Sedan följs det av 
ägandet av RPA och de förändrade ansvarsområden som presenteras i resultatet. 
Slutligen analyseras även det grundläggande arbetet i form av processbeskrivningar 
som krävs för en lyckad RPA-implementering.

 

5.1 Digitala medarbetare 

I studien framgår det att samtliga organisationer inte kommer att genomföra 
implementeringen av RPA på samma sätt som de gjort i tidigare projekt. På grund av 
att det inte sker några integrationer anses de traditionella implementeringsprojekten 
inte nödvändiga. Automatiseringen med hjälp av RPA går istället att genomföra på ett 
enklare sätt och mjukvaran får tillgång till de befintliga verksamhetssystemen genom 
att interagera med redan existerande gränssnitt. Traditionellt sett har logiken bakom 
integrationer varit att samla alla system, databaser och processer under en 
gemensam helhet (Bidan et al., 2012; Mehta et al., 2007; Francalanci et al., 2008). I 
resultatet framgår det att fokus och logiken vid implementering av RPA istället ligger 
på användare och deras specifika behov i processerna. Två av de tre organisationerna 
i studien påpekade nämligen att RPA kommer att användas för att genomföra de steg 
i processer som en medarbetare tidigare gjort. Även den tredje organisationen 
hintade om detta genom att beskriva hur RPA kommer implementeras på 
tidskrävande processer i förhoppningen om att roboten kan göra det snabbare och 
skapa tidsbesparingar. Logiken bakom en lightweight IT-applikation som RPA bygger 
på att de utformas efter användarens specifika behov i en specifik process (Bygstad, 
2016; Miorandi et al., 2012; Niehaves et al., 2012). 

Respondent 2 förklarar att RPA endast kommer använda sig av de gränssnitt en 
användare normalt gör och ingen kontakt kommer ske via automatisk fil- eller 
dataöverföring. RPA kommer åt övriga system genom att identifiera sig med 
användarnamn och lösenord precis som en vanlig anställd (Asatiani et al., 2016). 
Skillnaden i den bakomliggande logiken för integration och interaktion visar sig skapa 
utmaningar för organisationerna i studien. Ett exempel på en utmaning påpekar 
Konsultföretag A när de förklarar att IT-avdelningarna i projekten ofta ställer krav på 
dokumentation som om det vore ett integrations-projekt. Denna dokumentation 
kommer aldrig kunna tas fram eftersom det inte sker någon integration. Ett annat 
exempel från projekten i studien är att IT-avdelningen istället känner en oro då de 
förväntade sig hårda integrationer men nu insett att en robot kommer interagera och 
arbeta i deras system. Denna oro är frustrerade för de som driver RPA-projektet då 
RPA inte kommer att göra något annorlunda i systemen mot vad en människa skulle 
ha gjort. IT-avdelningar har i kontrast till detta, länge integrerat system med 
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databaser för att stödja organisationers dokumentering och haft en betydelsefull roll 
för den IT-infrastruktur som befinner sig i företag idag (Bygstad, 2016). Men som 
organisationerna pekat ut så kommer RPA endast att använda de befintliga systemen 
och integrationerna som finns för att göra det en medarbetare tidigare gjort. RPA-
mjukvaran är inte beroende av de övriga systemens öppenhet för integrationer utan 
går istället via en front-end lösning (Asatiani et al., 2016). Genom att RPA endast 
arbetar genom gränssnitten precis som en människa skulle ha gjort kan mjukvaran 
även ersätta människans roll vid interaktion med exempelvis affärssystem. Samtliga 
organisationer i studien är inne på detta och förklarar att RPA är ett system som bara 
talar med övriga informationssystem utan att några integrationer krävs. De anser att 
RPA istället kan ses som en digital medarbetare till dem. Människan är tillsammans 
med hårdvara, mjukvara, data och processer en del av det ramverk som ett 
affärssystem består av då människan är den komponent som hela tiden interagerar 
med systemet och förser det med ny information (Kroenke, 2013). RPA som en digital 
medarbetare kan användas för att digitalisera interaktioner i specifika processer som 
tidigare genomförts av en människa. Det är denna typ av interaktioner mellan system 
och människa som idag behöver stöd eller helt ersättas av teknik (Vasarhelyi, 2013). 

5.2 Ägande  

Eftersom den digitala medarbetaren kan interagera med övriga informationssystem 
utan att den måste integreras framgår det i resultatet att IT-avdelningen fått en 
förändrad roll. Samtliga respondenter förklarar att det är verksamheten som kommer 
att äga RPA i deras organisationer i framtiden. Konsultföretag A förklarar sedan vad 
som menas med att verksamheten äger systemet och beskriver att det skapas en 
intern organisation där roller tillsätts av anställda i de berörda processerna. I de båda 
projekten kommer de även att utbilda egen personal för att kunna åtgärda problem, 
underhålla och konfigurera RPA. IT-avdelningen och konsulterna finns med till en 
början men i takt med utbildning i RPA-mjukvaran kommer även de banden att kunna 
klippas. Att få organisationerna att utbilda egen personal är något som Konsultföretag 
A kommer att vara ännu tydligare med i fortsättningen. De motiverar detta genom att 
förklara att under introduktionsperioden när konsulterna fortfarande är delaktiga, 
känner sig alla trygga och nöjda. Men om inte utbildningarna sköts så kommer inte de 
anställda att kunna hantera roboten i längden. Lightweight IT har dock bidragit med 
en ökad arbetstillfredsställelse då användare känner trygghet i att själva kunna äga 
och underhålla IT (Niehaves et. al., 2012). 

Resultatet pekar på att underhållsarbetet kommer att behövas och om inte 
verksamheten själva klarar av detta finns det en viss osäkerhet om vem som ska vara 
ansvarig. I Företag C nämner de exempelvis att de tidigare skickat hjälpärenden till 
IT-avdelningen men att de nu istället riskerar att IT-avdelningen tycker att RPA är 
verksamhetens system och att de inte kan hjälpa till. Ett annat exempel som visar att 
verksamheten måste kunna hantera uppdateringar förklarar Konsultföretaget A 
uppstår i samband med alla molntjänster som erbjuds idag. Eftersom RPA endast 
interagerar med andra system är det också känsligare för om gränssnittet i det andra 
systemet skulle förändras. Vilket idag är vanligt i molnbaserade system. Traditionellt 
sett har IT-specialister haft en betydelsefull roll för de informationssystem som 



Implementering av Robotic Process Automation 

 29 

befinner sig i organisationer idag (Bygstad, 2016; Bidan et al., 2012). Men nu framgår 
det i resultatet att de båda organisationerna som implementerar RPA vill inte vara 
beroende av IT-avdelningen utan själva kunna ansvara för uppdatering och 
förvaltning av mjukvaran. För att slippa vänta på långa svarstider från IT-avdelningen 
på grund av hög arbetsbelastning. Den professionella IT-avdelningen behövs alltså 
inte i samma utsträckning längre i dessa projekt när olika applikationer och lösningar 
istället finner sin egen väg in i organisationen (Bygstad, 2016; Harris et al., 2012). 

Resultatet pekar däremot på att IT-avdelningen inte får glömmas bort utan att de bara 
får ett förändrat ansvarsområde. Majoriteten av respondenterna framhäver att IT-
avdelningens involvering varit viktig i samband med implementeringen av RPA. De 
har exempelvis en övergripande bild av de befintliga verksamhetssystemen och vet 
hur dessa fungerar. Det är även här som IT-avdelningens förändrade roll framgår i 
resultatet. I båda projekten har IT-avdelningens kunskap om de befintliga systemen 
visat sig vara värdefull för organisationerna. I det ena projektet påpekar de 
exempelvis att det uppstod problem i början på grund av att några av de systemen 
som RPA skulle arbeta i var gamla eller hemmasnickrade av dem själva. I det andra 
projektet använde organisationen fjärrlösningar till de flesta av sina system och det 
skedde inledningsvis en diskussion tillsammans med IT-avdelningen hur detta skulle 
kunna kringgås för att RPA skulle utnyttja sin fulla potential. RPA interagerar med 
andra system oberoende av om det är lokala system, fjärranslutningar eller 
molntjänster (Lacity et al., 2015). Resultatet pekar dock på att det, om möjligt, önskas 
vissa prioriteringar mellan de olika alternativen där lokala lösningar är att föredra. 
Konsultföretag A rekommenderar sedan att säkerställningen av att RPA fungerar i 
organisationernas befintliga IT-miljö bör genomföras av IT-avdelningen i ett tidigt 
skede i projekten. 

IT-avdelningens roll visar sig i resultatet vara viktig för att RPA ska fungera. 
Skillnaden är nu att deras uppgifter handlar mycket om att hitta lösningar för hur RPA 
borde interagera med befintliga verksamhetssystem och även säkerställa att det är 
möjligt. Därmed undviks en utmaning som framhävs i litteraturen som är att 
lightweight IT-applikationer många gånger riskerar att bli ensamstående och 
isolerade från övriga verksamheten (Bygstad, 2016). På grund av att IT i form av 
enheter och applikationer finner sin egen väg in i företagen och inte längre är en del 
av IT-avdelningens strategier ökar även riskerna för att de olika 
informationssystemen inte är samspelta (Harris et al., 2012). Att det i resultatet 
framgår att verksamheten sedan ska äga systemet visar sig även vara viktigt för nästa 
utmaning som lyfts fram i litteraturen. Denna består av att om IT-specialister sedan 
blandas in i alltför stor utsträckning riskerar lightweight IT istället att övergå till 
heavyweight IT (Niehaves et al., 2012; Bygstad, 2016). Organisationerna i båda 
projekten påpekar även att underhållningen och förvaltningen kommer ligga på 
verksamhetens ansvar och att de inte längre vill vara beroende av IT-avdelningen.   

5.3 Processbeskrivningar 

Den etablerade synen på RPA som en digital medarbetare ligger även till grund för 
nästkommande utmaning i samband med interaktion. I de båda projekten kommer 
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robotarna att genomföra processer på samma sätt som en användare normalt gör. 
Lightweight IT så som RPA byggs med en bottom-up logik och utformas direkt efter 
användarens specifika behov i processen (Miorandi et al., 2012; Bygstad, 2016). 
Skillnaden är att du kan utnyttja fördelarna med tekniken för att reducera mänskliga 
faktorer. 
 
Men för att kunna utnyttja den fulla potentialen med RPA krävs grundläggande arbete 
i form av processbeskrivningar. Konsultföretag A framhävde att process-
beskrivningar är nödvändigt för att ett RPA-projekt överhuvudtaget ska gå att 
genomföra. De båda företagen som intervjuades har aldrig haft så hög detaljnivå på 
sina processbeskrivningar som de haft till RPA-projekten. Rutinbeskrivningar har 
funnits men de var inte tillräckliga för det här. Lärdomen i de båda projekten har varit 
förståelsen över hur många detaljer som måste fångas upp i processerna och hur 
viktigt det är för en framgångsrik RPA-implementering. Hos Företag B har 
detaljgraden i processbeskrivningarna aldrig varit så viktiga i tidigare 
systemimplementationer som de varit nu i samband med RPA. RPA-
implementationer kräver expertis av processkunniga människor (Willcocks et al., 
2015; Lacity et al., 2015). Konsultföretag A framhäver därför att det är en fördel om 
interna resurser kan genomföra processbeskrivningarna då det är svårt för en 
utomstående att fånga upp alla undantag och detaljer. Resultatet visar att de i båda 
projekten kartlagt sina processer själva för att få med den höga detaljgraden även om 
rollerna skiljt sig åt. På Företag C är det processägaren som genomfört 
processbeskrivningarna även om de märkt att de krävde för många detaljer som 
processägaren inte hade full koll på. Därför är tanken att någon som sitter ännu 
närmare processerna ska göra dem i fortsättningen. På Företag B var det just dem 
som jobbat närmast de aktuella processerna som fått ta fram processbeskrivningarna 
då det är dem som kan processerna allra bäst där. 
 
En utmaning som lyfts fram ur resultatet uppstår i samband med att användarna ofta 
beskriver processer som de ser ut när allting går som det ska. Men det är viktigt att 
fånga upp alla undantag som kan uppstå så att roboten vet hur den ska hantera dessa. 
RPA kräver en väldigt hög detaljgrad på hur processerna bör utföras och det är viktigt 
att få med varje knapptryck och alternativa vägar i processen [6]; (Willcocks et al., 
2015; Lacity et al., 2015). Konsultföretag A erbjuder därför mallar och utbildningar 
till kunderna i projekten för processkartläggningen då det är en stor fördel om 
användare från organisationen får lära sig hur processerna ska beskrivas. Tempot på 
RPA-projekten har visat sig vara högre än vad de båda organisationerna var vana vid 
och det har varit utmanande att få alla nödvändiga utbildningar genomförda. 
 
Konsultföretag A är sedan noggranna med att påpeka hur viktigt det är att de behåller 
sin manuella kunskap om processerna i organisationen och rekommenderar att du 
slumpvis bör skicka något ärende till manuell hantering oavsett om det är fel eller 
inte. På så vis får organisationen sig en tankeställare om varför de gör på det specifika 
viset och roboten riskerar inte att köra på ett system som inte används längre. Frågan 
var intressant enligt respondenterna på Företag B och Företag C men ingenting de 
tänkt på då hela anledningen med RPA är att reducera den mänskliga faktorn i vissa 
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processer. Istället tror Respondent 6 att kunskapen kommer att utvecklas då får tid 
över att läsa nyheter för sitt affärssystem och upptäcka ny kunskap. 
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6 Diskussion 

I denna sektion diskuteras analysen för att lyfta fram de punkter där projekten stött på 
utmaningar. Skillnaden mellan interaktion och integration som lyftes fram i 
litteraturstudien har använts för att driva diskussionen. Punkterna och de områden där 
utmaningar uppstått bestod av logik, förvaltning och expertis. Utifrån dessa 
utmaningar diskuteras det även fram riktlinjer för hur de kan undvikas i framtida 
projekt.

 
Resultatet pekar på att implementering av RPA inte bör genomföras på samma sätt 
som tidigare systemimplementationer. Detta på grund av att det inte krävs 
integrationer mellan några system utan RPA går endast genom redan befintliga 
gränssnitt.  
 
I resultatet framgår det att RPA används för att genomföra de steg en mänsklig 
medarbetare tidigare gjort och kommer därför inte heller påverka de andra systemen 
som den interagerar med. Hela logiken bakom ett traditionellt integrationsprojekt 
skiljer sig därför mot implementeringen av RPA. Integrationsprojekt som strävat 
efter ett helhetstänk och bundit samman informationssystem, databaser, processer 
och affärsregler för att uppnå organisationens centrala mål (Bidan et al., 2012; Mehta 
et al., 2007; Francalanci et al., 2008). IT-avdelningar visar sig i studiens resultat ha 
svårt för att förstå att RPA inte kräver några integrationer utan istället använder den 
IT-infrastruktur som redan befinner sig i organisationerna. Logiken bakom en 
lightweight IT-applikation som RPA bygger på är att de utformas efter användarens 
specifika behov i en specifik process (Bygstad, 2016; Miorandi et al., 2012; Niehaves 
et al., 2012). Resultatet visar att RPA kommer användas till att genomföra det som en 
mänsklig medarbetare tidigare gjort i processerna. Skillnaden nu är att det istället är 
två system som talar och interagerar med varandra. RPA fungerar med andra ord som 
en digital medarbetare. 
 
Utmaningen består alltså av att den bakomliggande logiken vid implementering av 
RPA skapat bilden av en digital medarbetare. På grund av att förståelsen inte finns 
visar det sig även i resultatet att en oro växt fram då en robot nu ska in i IT-
avdelningens system och genomföra arbetsuppgifter. Resultatet pekar även på att det 
ställs även krav på dokumentation av RPA varken går att uppnå eller ens behövs 
eftersom att det endast är interaktion som genomförs och inte en integration. Detta 
är tillsammans saker som visar sig kunna försena implementeringsprojekten och 
skapa en utmaning för organisationerna. För att undvika denna utmaning och 
eventuella förseningar är det därför viktigt att tidigt i projekten etablera en kontakt 
med IT-avdelningen och göra det tydligt att RPA inte kräver några integrationer. För 
att sedan peka på att RPA endast fungerar som en digital medarbetare och använder 
övriga verksamhetssystem som en mänsklig medarbetare normalt skulle gjort. 
 
Att etablera förståelsen för RPA som en digital medarbetare är däremot inte 
tillräckligt för att undvika de utmaningar som uppstår. Skiftet från de traditionella 
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systemintegrationerna till RPA:s interaktion visar sig i resultatet även förändra IT-
avdelningens roll i förvaltningsarbetet. I båda projekten vill de att RPA ska vara 
verksamhetens egna system och inte IT-avdelningens vilket även konsulterna har 
föreslagit. Detta innebär att de båda organisationerna utbildar egen personal i RPA-
mjukvaran för att kunna konfigurerar och förvalta det. Utbildningen av de som ska 
förvalta RPA framgår i resultatet vara viktig för att de ska kunna känna sig trygga med 
att äga systemet. Även i den tid efter att IT-avdelningen och konsulter lämnar över 
det helt till verksamheten. Normalt sett visar det sig i resultatet att det är IT-
avdelningarna som brukar presentera nya system och föra dem in i verksamheten 
men att detta skiljer sig med RPA. Nu är det istället verksamheten som skapat ett 
intresse och vill äga RPA för att slippa vara beroende av IT-avdelningen då de ofta har 
hög arbetsbelastning och enkla hjälpärenden kan ta längre tid än vad de egentligen 
borde. Framfarten av lightweight IT grundar sig mycket i att användare själva kan 
utveckla, implementera och förvalta mjukvaran utan att IT-avdelningen behöver 
blandas in (Bygstad, 2016; Harris et al. 2012; Niehaves et al. 2012).  
 
Studiens resultat har visat att inställningen angående involveringen av IT-
avdelningen i litteraturen varit för naiv. Även om IT-avdelningens roll förändrats 
gentemot traditionella integreringsprojekt så pekar resultatet på att de ändå inte bör 
uteslutas helt från implementeringen av RPA. Majoriteten av respondenterna 
påpekade hur viktigt det är att IT-avdelningen ändå involveras. Anledningen till att 
de båda organisationerna varit tvungna att involvera IT-avdelningarna är för att 
kunna säkerställa att RPA fungerar tillsammans med övriga verksamhetssystem. 
Detta är något som konsultföretaget även rekommenderar att de kan göra några 
veckor innan projekten ens startar. En av utmaningarna som lyfts fram i litteraturen 
är att lightweight IT många gånger riskerar att bli isolerade från övriga 
verksamhetssystem och istället bli ensamstående applikationer (Bygstad, 2016). 
Resultatet visar att involveras IT-avdelningen i ett tidigt skede vid implementeringen 
av RPA förebyggs denna utmaning. De får då tid att säkerställa tekniken och att RPA 
fungerar tillsammans med de befintliga informationssystemen. En andra utmaning 
som framhävs i litteraturen består istället av att IT-specialister blandas in i 
lightweight IT alltför mycket och det riskerar istället att övergå till heavyweight IT 
(Bygstad, 2016). I studiens resultat framgår det att de båda organisationerna är 
väldigt noga med att de själva ska äga och förvalta RPA. Därför borde även IT-
avdelningen fasas ut ur projekten så snart säkerställning av tekniken är genomförd. 
På så vis hålls utveckling, uppdatering och förvaltning på en nivå som passar anställda 
utan några speciella IT-kunskaper. De får äga sitt eget system och RPA riskerar inte 
heller att övergå till heavyweight IT. 
 
Anledningen till att IT-avdelningen sedan kan fasas ut visar sig i resultatet bero på att 
deras typ av expertis inte behövs för att förvalta RPA i längden. Istället pekar 
resultatet på att det är en annan typ av expertis som är nyckeln för implementeringen 
av RPA. Denna expertis består istället av processkunskap för de berörda processerna. 
Litteraturen framhäver att lightweight IT utgår från användarnas specifika behov i 
specifika processer (Miorandi et al., 2012; Bygstad, 2016; Willcocks et al., 2015; Lacity 
et al., 2015). Resultatet visar att detta specifika behov i nuläget består av att RPA ska 
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kunna genomföra de steg som en mänsklig medarbetare tidigare gjort. För att detta 
ska vara möjligt visar både litteratur och resultat på att utförliga process-
beskrivningar är ett måste (Willcocks et al., 2015; Lacity et al., 2015).  
 
De båda organisationerna kunde konstatera att de aldrig haft så detaljerade process-
beskrivningar sedan tidigare även om de valt att ta fram processbeskrivningarna på 
olika sätt. I ett av projekten var det en övergripande processansvarig som tog fram 
processbeskrivningarna. Det var också den person som ansågs bäst lämpad då hen 
hade goda kunskaper och överblick på processerna. Dock framgår det i resultatet att 
detaljnivån varit lite för komplicerad för hen och att de i fortsättningen kommer 
försöka få de som sitter och arbetar närmast processerna att också utföra 
beskrivningarna. Precis som organisationen i det andra projektet gjorde. Resultatet 
pekar just på att det är användarna närmast de berörda processerna som också bör 
ta fram processbeskrivningarna eftersom de har en hög detaljkunskap i processerna. 
Det kan också vara värt att lägga tid på att utbilda dem i processbeskrivningar för att 
sedan ha större möjlighet att fånga upp alla möjliga undantag och detaljer i 
processerna. Resultatet pekar på att den digitala medarbetaren inte är smart på något 
vis. Det vill säga att RPA kräver att alla möjliga undantag och detaljer fångas upp och 
finns med i processbeskrivningarna för att roboten ska kunna hantera dessa. Till 
skillnad från roboten har en mänsklig medarbetare förmågan att fråga sig fram när 
ett undantag uppstår eller hitta en alternativ lösning själv.  
 
En rekommendation som även lyftes fram i resultatet och inte berörs i relaterad 
litteratur är att organisationerna ska behålla viss manuell kunskap i processerna. 
Genom att då och då hantera ett ärende manuellt blir de i organisationen påminda om 
varför de faktiskt genomför processen. På så vis riskerar inte RPA att en dag arbeta i 
en process och ett system som är isolerat från övriga verksamheten. Det framgick i 
resultatet att de båda organisationerna tyckte det var en intressant tanke. Det 
påpekades även av en organisation att om medarbetare byter platser i verksamheten 
så kommer de detaljerade processbeskrivningarna att vara tillräckligt underlag för 
att behålla den manuella kunskapen och utbilda nyanställda. 
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7 Slutsatser 

 
I detta kapitel besvaras studiens frågeställning och slutsatser presenteras i form av 
riktlinjer. Riktlinjerna är framtagna utifrån tidigare diskussion kring områdena logik, 
förvaltning och expertis. 

 
 
Syftet med denna studie var att kartlägga samspelet mellan lightweight IT och 
heavyweight IT för att identifiera de utmaningar som medförs av det delade synsättet 
på interaktion och integration. Detta för att ge förslag på riktlinjer över hur dessa 
utmaningar bör hanteras. De riktlinjer som presenteras ger praktiker möjligheten att 
undvika problem vid interaktion mellan RPA och övriga informationssystem. Genom 
en kvalitativ studie av två projekt kunde utmaningar som upplevts identifieras för att 
vidare analysera resultatet och komma fram till rekommendationer för hur de kan 
undvikas. Slutsatsen innehåller tre stycken utmaningar som svarar på studiens 
frågeställning: “Vilka utmaningar står organisationer för vid interaktion mellan 
Robotic Process Automation och befintliga informationssystem?”. Utmaningarna har 
sammanställts utifrån studiens analys och diskussion. I slutsatsen presenteras även 
riktlinjer för hur utmaningarna kan undvikas. 
 

• Utmaning 1: Logik. Det har visat sig vara utmanande att förstå att RPA inte är 
något system som ska integreras utan att det är en digital medarbetare som 
endast interagerar med övriga system. 
Riktlinje för hantering: Tidigt etablera en förståelse för främst IT-
avdelningen men även övriga i verksamheten att RPA fungerar som en digital 
medarbetare. Det bör därför inte behandlas som ett informationssystem när 
det gäller dokumentation och förvaltning. Om inte IT-avdelningen blir 
informerade om vad RPA innebär och att det är en digital medarbetare så vill 
det inte ge RPA tillgång till övriga informationssystem. Detta kan försena 
projekten mycket samt att RPA riskerar att isoleras från de övriga systemen. 

 
• Utmaning 2: Förvaltning. IT-avdelningens roll i förvaltningen av RPA 

förändras och består inledningsvis av att säkerställa teknik. 
Riktlinje för hantering: IT-avdelningen ska inte lämnas utanför projekten då 
de har en viktig uppgift för att säkerställa att RPA fungerar med deras 
befintliga verksamhetssystem. Genom att hjälpa verksamheten med detta 
undviks det även att RPA blir en isolerad och ensamstående applikation. RPA 
bör sedan ägas och förvaltas av verksamheten i de processer den 
implementeras och det är därför även viktigt att anställda utbildas i mjukvaran 
för att kunna sköta underhållsarbetet. Efter hand bör även IT-avdelningens 
involvering fasas ut för att inte RPA ska riskera att övergå till heavyweight IT. 

 
• Utmaning 3: Expertis: Det krävs detaljerad kunskap om processerna för att 

ta fram processbeskrivningar som ligger till grund för en stabil RPA-lösning. 
Riktlinje för hantering: Om processbeskrivningarna inte är tillräckligt 
detaljrika eller att undantag har missats så kommer roboten att stanna. 
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Anställda bör få tid att utbilda sig i processkartläggningen och göras medvetna 
om att de inte ska beskriva ett ”happy flow” utan ska se till att få med alla 
undantag då detta inte är något som RPA lär sig självt. Underlagen ska sedan 
sparas för att bevara manuell kunskap och undvika isolerade applikationer. 

7.1 Avslutande diskussion 

Utifrån en etisk reflektion av studien har en förståelse för IT-avdelningarnas 
försiktighet växt fram. Att låta en digital medarbetare behandla känslig information 
som exempelvis personuppgifter ställer även krav på RPA-lösningens stabilitet. IT-
avdelningarna är ofta ansvariga för företagens IT-säkerhet och därför önskas också 
en viss kontroll över de system som finns inom verksamheten. IT-avdelningen 
ansvarar för de system som RPA vill interagera med och därför krävs även tillgång till 
inloggningsuppgifter. Detta ger extra styrka till studiens riktlinje om att involvera IT-
avdelningen i ett tidigt skede för att säkerställa tekniken och göra de medvetna om 
vad RPA-mjukvaran kommer användas till. Eftersom RPA endast utför de exakta steg 
som en process består av kommer den heller inte kunna föra vidare känslig 
information till andra system. Därmed är även processexpertisen en viktig del vid 
införandet av RPA för att säkerställa att processerna genomförs med samma 
detaljgrad som tidigare. Erfarna användare är medvetna om var processerna tenderar 
att fallera och kan då fånga upp dessa undantag i RPA-lösningen för att skapa 
ytterligare säkerhet för känslig information.  
 
Säkerhetsaspekten inom lightweight IT och RPA är något som naturligtvis väcker 
uppmärksamhet bland berörda praktiker. Diskussionen om huruvida IT-säkerheten 
kan säkerställas i samband med användningen av denna typ av lightweight IT är 
efterfrågad. Denna studie tar inte hänsyn till IT-säkerheten vid användningen av RPA 
men rekommenderar det för framtida forskning. Detta för att skapa en 
trygghetskänsla bland praktiker som tillämpar mjukvaran och reda ut de frågetecken 
som finns. I samband med studien dök det upp en annan intressant fråga i hur 
systemleverantörer ställer sig till RPA i samband med förändrade licensmodeller. 
Framtida forskning rekommenderas även för att reda ut hur tillämpningen av RPA 
kan komma att förändra systemleverantörernas sätt att ta betalt för sin egen 
mjukvara.



 

 

Referenser 
[1] McKinsey (2016) The next acronym you need to know about: RPA (Robotic 
Process Automation). Hämtad 2017-03-31 från 
http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-
next-acronym-you-need-to-know-about-rpa 
 
[2] Capgemini (2016). Here come the Robots | Robotic Process Automation (RPA) & 
Insurance. Hämtad 2016-12-05 från https://www.capgemini.com/blog/capping-it-
off/2016/05/here-come-the-robots-robotic-process-automation-rpa-insurance 
 
[3] Accenture (2016). Robotic Process Automation Future Technology in Financial 
Services. Hämtad 2016-12-05 från https://www.accenture.com/us-en/insight-
financial-services-robotic-process-automation 
 
[4] Acando (2016). Robotic Process Automation - RPA. Hämtad 2016-12-05 från 
https://www.acando.se/management-consulting/RPA/ 
 
[5] Gartner. (2014). Bimodal IT: How to Be Digitally Agile Without Making a Mess. 
Hämtad 2017-03-07 från 
https://www.gartner.com/doc/2798217/bimodal-it-digitally-agile-making 
 
[6] Blueprism (2016) Robotic Process Automation.Reducing process costs, 
increasing speed and improving accuracy – Process Automation with a Digital 
Workforce. Hämtad 2017-04-09 från https://www.blueprism.com/our-product 
 
Asatiani, A., & Penttinen, E. (2016). Turning robotic process automation into 
commercial success–Case OpusCapita. Journal of Information Technology Teaching 
Cases, 6(2), 67-74. 
 
Bidan, M., Rowe, F., & Truex, D. (2012). An empirical study of IS architectures in 
French SMEs: integration approaches. European Journal of Information Systems, 
21(3), 287-302 
 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 
research in psychology, 3(2), 77-101. 
 
Bygstad, B. (2016). Generative innovation: a comparison of lightweight and 
heavyweight IT. Journal of Information Technology, 1-14.  
 
Denscombe, M., (2016). Forskningshandboken - för småskaliga 
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Bilagor  

Bilaga 1: Operationaliseringsschema 

 

Vad skulle du säga 

är skillnaden mellan 

hur RPA samarbetar 

med övriga system 

jämfört med hur 

andra typer av 

system samarbetar? 

Logik Bygstad, B. (sid 11, 2016). Generative 

innovation: a comparison of lightweight and 

heavyweight IT. Journal of Information 

Technology. 

Lightweight IT skiljer sig från heavyweight IT 

genom att det interagerar med övriga system 

snarare än att integreras. 

Vad är det som ni 

anser är fördelen 

med RPA? 

Logik Asatiani, A., & Penttinen, E. (sid 3, 2016). 

Turning robotic process automation into 

commercial success–Case OpusCapita. Journal 

of Information Technology Teaching Cases, 

6(2), 67-74. 

RPA använder befintliga informationssystem 

och affärsregler precis som en användare och 

integreras inte genom exempelvis API. 

Kan du berätta om 

när ni senast sålde 

in RPA, vad är det 

kunden blir 

intresserad av? 

Vad är det som 

uppskattas mest av 

RPA hos kunden? 

Logik Asatiani, A., & Penttinen, E. (sid 3, 2016). 

Turning robotic process automation into 

commercial success–Case OpusCapita. Journal 

of Information Technology Teaching Cases, 

6(2), 67-74. 

RPA använder redan existerande 

applikationer, kostar mindre än traditionella 

integreringar och arbetar snabbare än en 

användare. 



 

 

Hur formuleras 

kraven till 

projektet? Vem är i 

fokus? 

Vilka anställda är 

viktigast för att ett 

RPA-projekt ska 

kunna utföras? 

Ligger det lika 

mycket fokus på 

kraven nu som det 

gör vid andra typer 

av projekt? 

Logik Niehaves, B., Köffer, S., & Ortbach, K. (sid 2, 

2012). IT consumerization–a theory and 

practice review. 

Lightweight IT har skapat en trend där projekt 

och utveckling har skiftat till en bottom-up 

logik från den traditionella top-down. 

När uppstod det 

senast problem på 

grund av brister hos 

kunden? 

(engagemang, 

delaktighet, IT-

kunskap) 

Expertis Willcocks, L. P., Lacity, M., & Craig, A. (sid 8, 

2015). The IT function and robotic process 

automation. 

Implementeringen innefattar inte samma 

involvering av IT-specialister som ett 

integreringsprojekt. 

Har ni någon gång 

genomfört 

modifieringar i RPA-

applikationen som 

en användare i 

organisationen inte 

skulle förstå? 

Saknas det stöd för 

detta i mjukvaran 

Expertis Bygstad, B. (sid 3, 2016). Generative 

innovation: a comparison of lightweight and 

heavyweight IT. Journal of Information 

Technology. 

Syftet med lightweight IT är att det inte ska 

vara beroende av IT-specialister och stödja 

användaren i specifika processer. 



 

 

eller är det för att 

det är lättare och 

går snabbare med 

modifiering? 

Hur ser ni på 

engagemanget bland 

alla avdelningar, har 

ni arbetat något 

med att få med alla 

även om de inte 

varit delaktiga i 

projektet? 

Expertis Willcocks, L. P., Lacity, M., & Craig, A. (sid 8, 

2015). The IT function and robotic process 

automation. 

Implementeringen innefattar inte samma 

involvering av IT-specialister som ett 

integreringsprojekt. 

Hur ställer sig eran 

IT-avdelning till 

RPA? 

Expertis [5] Gartner. (2014). Bimodal IT: How to Be 

Digitally Agile Without Making a Mess. 

Hämtad 2017-03-07 från 

https://www.gartner.com/doc/2798217/bim

odal-it-digitally-agile-making 

IT-avdelningar delas upp där en del ansvarar 

för innovativa applikationer och den andra 

delen ansvarar för stabilitet och 

informationssystem. 



 

 

Hur har ni gått till 

väga för att ta fram 

detaljerade 

processbeskrivninga

r? 

Expertis Bygstad, B. (sid 3, 2016). Generative 

innovation: a comparison of lightweight and 

heavyweight IT. Journal of Information 

Technology. 

Syftet med lightweight IT är att det inte ska 

vara beroende av IT-specialister och stödja 

användaren i specifika processer. 

Vem förvaltar RPA 

inom organisationen 

i framtiden? 

Förvaltnin

g 

[5] Gartner. (2014). Bimodal IT: How to Be 

Digitally Agile Without Making a Mess. 

Hämtad 2017-03-07 från 

https://www.gartner.com/doc/2798217/bim

odal-it-digitally-agile-making 

IT-avdelningar delas upp där en del ansvarar 

för innovativa applikationer och den andra 

delen ansvarar för stabilitet och 

informationssystem. 

Finns det risk att 

RPA-lösningen inte 

kommer att 

användas, vad skulle 

krävas för att den 

inte längre är 

brukbar? 

Förvaltnin

g 

Bygstad, B. (sid 3, 2016). Generative 

innovation: a comparison of lightweight and 

heavyweight IT. Journal of Information 

Technology. 

I många fall blir lightweight IT ensamstående 

och isolerade applikationer som inte uppfyller 

sitt syfte. 

Vem förvaltar RPA 

inom organisationen 

i framtiden? 

Förvaltnin

g 

Willcocks, L. P., Lacity, M., & Craig, A. (sid 28, 

2015). The IT function and robotic process 

automation. 

Förvaltningen bör sedan ligga på avdelningen 

där processerna automatiserats. 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguider 

Intervjuguide för konsulter 

Information till respondenten 

Syftet med vår undersökning är att identifiera utmaningar som uppstår vid 
implementation av RPA och hur det samarbetar med övriga system. Eftersom RPA 
är så pass nytt vill vi ju belysa dessa utmaningar för att sedan kunna få fram 
riktlinjer om hur de kan hanteras. 

Ni kommer att vara anonyma om det går bra för er med och det insamlade 
materialet kommer endast att användas i studiens syfte. 

Är det okej om vi spelar in samtalet också? Så svarar ni på de frågor som ni kan. 

Information om respondenten 
• Vilken roll har du haft i projektet? 

• Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter och ditt ansvarsområde? 

Logik 
• Vad skulle du säga är skillnaden mellan hur RPA samarbetar med övriga 

system jämfört med hur andra typer av system samarbetar? 

• Vad är det som ni anser är fördelen med RPA? 

• Kan du berätta om när ni senast sålde in RPA, vad är det kunden blir 
intresserad av? 

• Vad är det som uppskattas mest av RPA hos kunden? 

• Vilka anställda är viktigast för att ett RPA-projekt ska kunna utföras? 
• Hur har projektet skiljt sig mot tidigare IT-projekt? 

o Vad har varit största utmaningen med denna nya form av projekt? 
o Hur formuleras kraven till projektet? Vem är i fokus? 
o Ligger det lika mycket fokus på kraven nu som det gör vid andra typer 

av projekt? 

o Hur länge har ert projekt pågått och hur länge har ni planerat att det 
ska pågå? 

o Hur skiljer sig tidsaspekten från tidigare integrationsprojekt? 
• Kommer ni att genomföra något annorlunda i nästa projekt? 

Expertis 
• Vad är det senaste som orsakade problem med implementationen av RPA? 
• När uppstod det senast problem på grund av brister hos kunden? 

(engagemang, delaktighet, IT-kunskap) 
• Vad har ni tagit med er för viktigt i relationen mellan kund och konsult? 
• Är det någon avdelning ni önskat att ni skulle involvera mer/mindre? 
• Har ni någon gång genomfört modifieringar i RPA-applikationen som en 

användare i organisationen inte skulle förstå? 



 

 

o Saknas det stöd för detta i mjukvaran eller är det för att det är lättare 
och går snabbare med modifiering? 

• Hur ser ni på engagemanget bland alla avdelningar, har ni arbetat något med 
att få med alla även om de inte varit delaktiga i projektet? 

• Hur ställer sig IT-avdelningar till RPA? 
• Hur har ni gått till väga för att ta fram detaljerade processbeskrivningar? 

Förvaltning 
• Är det något ni hade förväntat er av RPA som ni inte lyckades få ut i 

slutändan? 
• Vem förvaltar RPA inom organisationen i framtiden? 
• Finns det risk att RPA-applikationerna skapar problem i framtiden när de blir 

för många? 
• Finns det risk att RPA-lösningen inte kommer att användas, vad skulle krävas 

för att den inte längre är brukbar? 
 

Intervjuguide till organisationer 

Information till respondenten 

Syftet med vår undersökning är att identifiera utmaningar som uppstår vid 
implementation av RPA och hur det samarbetar med övriga system. Eftersom RPA 
är så pass nytt vill vi ju belysa dessa utmaningar för att sedan kunna få fram 
riktlinjer om hur de kan hanteras. 

Ni kommer att vara anonyma om det går bra för er med och det insamlade 
materialet kommer endast att användas i studiens syfte. 

Är det okej om vi spelar in samtalet också? Så svarar ni på de frågor som ni kan. 

Information om respondenten 
• Vilken roll har du haft i projektet? 

• Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter och ditt ansvarsområde? 

Logik 
• Vad skulle du säga är skillnaden mellan hur RPA samarbetar med övriga 

system jämfört med hur andra typer av system samarbetar? 

• Vad är det som ni anser är fördelen med RPA? 

• Vilka anställda är viktigast för att ett RPA-projekt ska kunna utföras? 
• Vilka kriterier valde ni era processer på? 
• Hur har projektet skiljt sig mot tidigare IT-projekt? 

o Vad har varit största utmaningen med denna nya form av projekt? 
o Hur formuleras kraven till projektet? Vem är i fokus? 
o Ligger det lika mycket fokus på kraven nu som det gör vid andra typer 

av projekt? 



 

 

o Hur länge har ert projekt pågått och hur länge har ni planerat att det 
ska pågå? 

o Hur skiljer sig tidsaspekten från tidigare integrationsprojekt? 
• Kommer ni att genomföra något annorlunda i nästa projekt? 

Expertis 
• Vad är det senaste som orsakade problem med implementationen av RPA? 
• När uppstod det senast problem på grund av brister hos kunskaper? 

(engagemang, delaktighet, IT-kunskap) 
• Har ni någon gång genomfört modifieringar i RPA-applikationen som en 

användare i organisationen inte skulle förstå? 
o Saknas det stöd för detta i mjukvaran eller är det för att det är lättare 

och går snabbare med modifiering? 
• Hur valde ni ut vilka som skulle delta i organisationen? 
• Hur ser ni på engagemanget bland alla avdelningar, har ni arbetat något med 

att få med alla även om de inte varit delaktiga i projektet? 
o Är det någon avdelning ni önskat att ni skulle involvera mer/mindre? 

• Hur involverade har IT-avdelningen varit till skillnad från tidigare projekt? 
o Hur ställer sig eran IT-avdelning till RPA? 

• Hur har ni gått till väga för att ta fram detaljerade processbeskrivningar? 
o Vad har varit svårast? Alla möjliga olika vägar? 

• Hur ställer sig de anställda till processbeskrivningar osv. när de vet att 
roboten kan göra deras arbete sen? 

• Hur kommer ni arbeta för att fortfarande behålla manuell kunskap om 
processerna? 

• Vad har ni tagit med er för viktigt i relationen mellan kund och konsult? 

Förvaltning 
• Vem förvaltar RPA inom organisationen i framtiden? 
• Ägande ligger alltså nära verksamheten och dess processer, vad är svårare 

kontra traditionellt ägande av t.ex. IT-avdelningen? 
o Ser ni några utmaningar i att ni kommer bilda en egen organisation 

som kommer förvalta systemet nu? 
• Hur har fördelningen av roller gått till? 
• Är det svårt att avgöra vilken uppdelning av ansvar som kommer ske mellan 

IT-avdelningen och RPA-organisationen? 
• Finns det risk att RPA-applikationerna skapar problem i framtiden när de blir 

för många? 
• Finns det risk att RPA-lösningen inte kommer att användas, vad skulle krävas 

för att den inte längre är brukbar? 
• Är det något ni hade förväntat er av RPA som ni inte lyckades få ut i 

slutändan? 
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