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Abstrakt 
Den digitala utvecklingen som pågår i samhället har resulterat i nya arbetssätt för att 
effektivisera och förbättra organisationers processer. Tidigare har organisationer 
implementerat systemlösningar för att effektivisera sina verksamheter men i takt med den 
digitala utvecklingen har fenomenet Robotic Process Automation (RPA) utvecklats. RPA 
syftar till att effektivisera organisationers verksamheter genom automatisering av processer. 
Det problemområde som identifierats genom granskning av tidigare litteratur handlar om vad 
som är specifikt för aktiviteter som genomförs vid RPA-implementationer och vad som 
karaktäriserar dessa. Studien som genomförts med en kvalitativ ansats syftar därför till att 
skapa förståelse för implementationer av RPA. Mer specifikt för att kunna identifiera vilka 
aktiviteter som genomförs och vad som karaktäriserar dessa. Med karaktär på aktiviteterna 
menas vad, hur och varför den aktiviteten genomförs. Vi efter genomförd studie identifierat 
åtta stycken karaktärsdrag för aktiviteter vid implementation av RPA.  
 
Nyckelord: Aktiviteter, Automatisering, Robotic Process Automation, RPA-implementation, 
Implementation, System 
 
  



Abstract 
The digital development in the society has resulted in new ways of working in order for 
companies to improve and streamline their processes. Earlier, organizations have 
implemented system solutions to increase the efficiency in their operations, but along with the 
digital development the phenomenon Robotic Process Automation (RPA) has evolved. RPA 
aims to streamline the operations of companies through processes automation. The problem 
area that has been identified through review of earlier literature is about what is specific for 
activities carried out at RPA implementations and what is characterizing these. The study, 
which has been carried out with a qualitative approach, therefore aims to create an 
understanding for implementations of RPA. More specifically, in order to be able to identify 
which activities that are being implemented and how these are being characterized. With 
characteristics of the activities it is meant what, how and why the activity is implemented. We 
have, after completed study, identified eight characteristics for activities when implementing 
RPA. 
 
Keywords: Activities, Automation, Robotic Process Automation, RPA Implementation, 
Implementation, Systems. 
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1 Introduktion 
Allt fler organisationer tar beslut om att automatisera processer med hjälp av Robotic Process 
Automation (RPA) för att effektivisera sina processer (Aalst, Bichler & Heinz, 2018). Många 
människor tänker på fysiska robotar när benämningen “Robotic” nämns vilket inte är fallet 
med RPA utan det syftar till en mjukvara eller ett program (Asatiani & Penttinen, 2016). 
Roboten är en teknisk imitation av en människa och fungerar som en digital medarbetare med 
inloggningsuppgifter som gör att den har samma behörighet och tillgång till organisationens 
system som övriga medarbetare. Anledningarna till att organisationer väljer att automatisera 
sina processer är för att effektivisera processerna, minska kostnaderna, eventuellt reducera 
antalet anställda och för att fokusera på mer värdeskapande uppgifter som genererar ett större 
värde till organisationen (Asatiani & Penttinen, 2016). Att roboten kan bidra till att 
effektivisera verksamheten beror på dess förmåga att arbeta dygnet runt alla dagar i veckan 
och reducerar antalet mänskliga fel. Roboten genomför exakt de steg den blir programmerad 
att göra och kan därför även bidra till att minska antalet mänskliga felinmatningar och 
förbättrad datakvalitet eftersom den arbetar exakt likadant varje gång den genomför en 
process (Asatiani & Penttinen, 2016).  
 
Organisationer har under flera år arbetat för att effektivisera sina verksamheter med hjälp av 
att implementera nya systemlösningar (Nah, Lau & Kuang, 2001). RPA är däremot ett relativt 
nytt fenomen som utvecklats under de senaste åren som allt fler organisationer väljer att 
implementera (Fettke & Loos, 2018). En RPA-implementation är enligt Asatiani och 
Penttinen (2016) inte en systemimplementation i traditionell bemärkelse där en ny 
systemlösning implementeras utan endast är en mjukvarurobot som implementeras för att 
använda befintliga system, infrastrukturer och gränssnitt. Då RPA kan implementeras för att 
använda befintliga system, gränssnitt och infrastruktur är behovet av förändringar inte lika 
omfattande som vid implementationer av systemlösningar (Aalst et al., 2018). 
 
Samtidigt som det finns flertalet möjligheter med att använda RPA, finns det även utmaningar 
vid genomförandet av en RPA-implementation. Ett exempel på en utmaning som är resultatet 
av införandet av RPA är enligt Fung (2015) hur organisationerna ska hantera de anställdas 
rädsla över att deras arbeten ska försvinna då de ska automatiseras. Om inte detta hanteras 
riskerar organisationerna missnöjda medarbetare som säger upp sig vilket resulterar i att RPA-
implementationen kan fördröjas eller misslyckas [1]. I samband med att arbetsprocesserna 
automatiseras ersätts den mänskliga handpåläggningen vilket enligt Fung (2014) innebär att 
de anställda behöver utbildas att hantera andra arbetsprocesser senare i hela processens kedja 
som exempelvis mer värdeskapande uppgifter. En annan utmaning som är vanligt 
förekommande vid en RPA-implementation är att fel processer automatiseras (Lamberton, 
Brigo & Hoy 2017). Detta eftersom organisationerna ofta väljer att automatisera de mer 
komplexa processerna då de oftast anses vara besvärliga att hantera för medarbetarna. 
Resultatet av att automatisera de mer komplexa processerna enligt Lamberton et al. (2017) är 
att organisationen får större kostnader för automatisering som inte resulterar i några större 
besparingar. Dessa kostnader hade istället kunnat användas till att automatisera fler processer 
som resulterar i ett större värde och besparingar för organisationen (Lamberton et al., 2017). 
 
För att skapa medvetande om hur organisationerna kan arbeta med RPA för att lyckas har 
studier om RPA-implementationer genomförts. Dessa studier har fokuserat på fördelar och 
utmaningar med användandet av RPA (Willcocks, Hindle & Lacity, 2019), inflytandet av 
RPA i samband med outsourcing (Hallikainen, Bekkhus & Pan, 2018) och RPA som teknik 
och dess applikationer för en RPA- implementation (Ansari, Diya, Patil & Patil, 2019). Ingen 
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av de studier vi identifierat har undersökt vad som är specifikt med implementationsaktiviteter 
vid en RPA-implementation och vad som karaktäriserar dessa. Implementationsaktiviteter är 
de aktiviteter som genomförs före, under och efter en implementation av ny teknik. Med 
karaktär på aktiviteterna menas vad, hur och varför den aktiviteten genomförs. Med hänsyn 
till ovanstående har detta resulterat i följande frågeställning: 
 
● Vad karaktäriserar aktiviteter vid implementation av Robotic Process Automation? 

 
Syftet med studien är att skapa förståelse för implementationer av RPA och att identifiera 
vilka aktiviteter som genomförs och vad som karaktäriserar dessa. Detta för att bidra med 
kunskap och stöd till organisationer som ska genomföra en RPA-implementation. 
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2 Relaterad litteratur 
 

I detta kapitel presenteras den relaterade litteraturen i studien som utgör en 
bakgrundsbeskrivning till det aktuella området. Litteraturen som presenteras handlar om 
implementationer av ny teknik och syftar till att skapa en förståelse för de aktiviteter som 
genomförs frekvent enligt den litteratur som vi identifierat. Litteratur om 
implementationsaktiviteter möjliggjorde att en diskussion i förhållande till det empiriska 
materialet kunde genomföras. Detta för att kunna identifiera det specifika med aktiviteter vid 
en RPA-implementation och vad som karaktäriserar dessa. Denna diskussion resulterade i de 
slutsatser som presenteras i studien.  

 
2.1 Robotic Process Automation - RPA  
RPA kan liknas vid en digital användare. Det är en mjukvarurobot som utför enklare 
administrativa rutiner i befintliga system i en organisation (Asatiani & Penttinen, 2016). Det 
finns olika anledningar till att organisationer väljer att automatisera sina processer men några 
av de vanligaste är för att generera ekonomiska fördelar, att utforma mer tillfredsställande 
arbetsuppgifter för de anställda och för att effektivisera arbetet i processerna (Lacity & 
Willcocks, 2017). En av de vanligaste orsakerna till att organisationer väljer att investera i 
RPA är för att minska antalet felinmatningar som kan ske vid mänsklig handpåläggning vid 
arbetsuppgifter. En annan anledning är att en robot kan genomföra arbetsuppgifter snabbare 
än en människa och även kan arbeta dygnet runt alla dagar i veckan vilket resulterar i 
effektivare arbete (Asatiani & Penttinen, 2016).   
 
För att en process ska vara lämplig att automatisera behöver det vara möjligt att definiera och 
kartlägga varje steg i processen och även ta hänsyn till händelser som kan uppstå vid sidan av 
processen (Asatiani & Penttinen, 2016). En process som är rutinbaserad och repetitiv som 
kräver låg kognitiv förmåga är den process som kan vara lämpad för automatisering med 
RPA. Den process som ska automatiseras bör inte innehålla undantag som kräver mänsklig 
handpåläggning i form av olika val som ska göras eftersom roboten konfigureras med objekt 
som innehåller en hel aktivitet som exempelvis inloggning i systemet (Asatiani & Penttinen, 
2016). För att en process ska kunna automatiseras måste processen kartläggas och en 
processbeskrivning enligt RPA-verktygets regler behöver utvecklas. Enligt Aalst et al. (2018) 
behöver denna beskrivning och kartläggning finnas tillgängliga för att roboten ska kunna 
programmeras att genomföra de exakta steg som krävs för att genomföra en process. 
 
Till skillnad från det klassiska tillvägagångssättet “inside-out” som används vid utveckling av 
traditionella systemlösningar, utvecklas istället RPA genom tillvägagångssättet “outside-in”  
(Aalst et al., 2018). Vid “inside-out” behöver organisationen byta ut eller bygga om de 
befintliga systemlösningarna och vid “outside-in” förblir organisationens befintliga 
systemlösningar oförändrade. Roboten programmeras att utföra arbetsuppgifternas exakta steg 
som en människa tidigare genomförde i den befintliga systemlösningen (Aalst et al., 2018). I 
traditionella systemlösningar krävs det mänsklig handpåläggning och att arbetsuppgifterna i 
systemet genomförs av en människa. Med RPA kan denna mänskliga handpåläggningen tas 
bort eftersom en robot i form av digital medarbetare istället genomför arbetet (Aalst et al., 
2018). Att implementera en traditionell systemlösning i en organisation innebär en större 
förändring eftersom en helt ny systemlösning ska implementeras och ersätta ett redan 
befintligt system. En RPA-lösning är en mjukvara som implementeras via front-end som 
innebär att man integrerar lösningen via gränssnittet (Asatiani & Penttinen, 2016; Aalst et al., 
2018). Det ersätter alltså inte ett befintligt system utan blir ett komplement till en redan 
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befintlig lösning i organisationen och genomför arbetsuppgifterna exakt som en mänsklig 
användare.  
 
2.2  Implementationsaktiviteter 
Implementationer avser en uppsättning aktiviteter som genomförs när ny teknik ska 
implementeras (Nah et al., 2001; Umble, Haft & Umble, 2003). Dessa aktiviteter genomförs 
före, under och efter implementationen för att organisationerna ska förbereda sig på hur 
processerna kan förändras och hur de behöver arbeta för att utnyttja systemets fulla potential 
(Nah et al., 2001; Umble et al., 2003). Beroende på vilka aktiviteterna är kan de karaktäriseras 
på olika sätt. Med karaktär på aktiviteterna i denna studie menas vad, hur och varför den 
aktiviteten genomförs. Vi har i denna studie valt att beskriva följande aktiviteter: planering av 
implementation, genomförande av processkartläggning, förändra IT-infrastruktur, 
genomförande av tester, genomförande av utbildning, konvertera data och installera system. 
Vi har valt att beskriva dessa implementationsaktiviteter då de är vanligt förekommande och 
genomgående i den befintliga litteraturen som vi har identifierat.  
 
2.2.1 Planering av implementation 
Planering av implementation är en aktivitet som genomförs när en organisation ska 
implementera ett nytt system och genomförs för att starta upp projektet, att välja projektgrupp 
och att planera projektet (Somers & Nelson, 2001). Vid planeringen tas viktiga beslut som 
kan påverka utfallet av implementationen vilket innebär att det är viktigt att analysera dessa 
beslut som fattas under planeringsfasen (Shaul & Tauber, 2012). De beslut som fattas kan 
exempelvis handla om affärsnyttor, användarkrav och systemkrav. När organisationer har 
tagit beslut att investera i en systemlösning och ska implementera denna i organisationen är 
det fördelaktigt att ledningen stöttar beslutet och implementationsprocessen (Nah et al., 2001; 
Somers & Nelson, 2001). Ledningens deltagande kan vara viktigt eftersom en implementation 
av en ny systemlösning innebär att de befintliga processerna behöver analyseras och 
eventuellt förändras (Nah et al., 2001; Somers & Nelson, 2001). Ledningen kan bidra med 
stöd vid en implementation genom exempelvis framtagande av ekonomiska resurser, 
engagemang och involvering av medarbetarna (Dong, Neufield & Higgins, 2009). Att 
ledningen stöttar implementationen av systemlösningen kan enligt Dong et al. (2009) bidra till 
att minska riskerna för att organisationen ska misslyckas med implementationen eller att inte 
slutföra implementationen. Valet av projektgrupp är nödvändigt eftersom det är den gruppen 
som genomför all planering av implementationen, fördelar arbetsuppgifterna och definierar 
deadlines samt tillhandahåller de resurser som behövs för implementationen (Umble et al., 
2003). Projektmedlemmarna kan med fördel vara befintliga medarbetare från organisationen 
eftersom de känner till de befintliga processerna och resterande medarbetare (Nah et al., 2001; 
Somers & Nelson, 2001).  
 
Att använda konsulter kan bidra med kunskap och stöd vid en implementation (Somers & 
Nelson, 2001; Sykes, 2015). Konsulterna kan delta i olika delar av implementationen som 
exempelvis vid planering, genomförande och i arbetet efter implementationen (Somers & 
Nelson, 2001). Snider, Silveira och Balakrishnan (2009) beskriver användandet av konsulter 
vid en implementation som ett stöd för att kompensera med kunskap i de delar som 
organisationen saknar intern kunskap. Att definiera krav är en delaktivitet som är vanligt 
förekommande under planeringsfasen vid implementation av system (Umble et al., 2003). Att 
definiera kraven kan med fördel göras tillsammans med konsulter för att få stöd från experter 
inom området (Snider et al., 2009). Kraven utgör grunden för vad systemet ska stödja för att 
uppfylla de behov som finns för implementationen och hur systemlösningen ska 
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implementeras. Kraven baseras även på de förväntningar och mål som finns i organisationen 
med implementationen (Umble et al., 2003).  
 
2.2.2 Genomförande av processkartläggning  
När planering är färdigställd och kraven för implementationen definierats behöver de 
befintliga processerna analyseras då de kan behöva förändras för att möta uppsatta krav 
(Shirouyehzad, Dabestani & Badakhshian, 2011). Vid implementation av system är 
processkartläggning en vanligt förekommande aktivitet (Okrent & Vokurka, 2004). Oftast 
krävs det förändringar i organisationens processer för att systemet ska kunna stödja 
processerna och fungera som planerat (Shirouyehzad et al., 2011). Även de implementationer 
av system som är flexibla behöver enligt Umble et al. (2003) oftast någon förändring i 
processerna genomföras för att systemet ska fungera som planerat. Processkartläggning 
möjliggör analyser av befintliga processer som vidare resulterar i eventuella förslag på vilka 
förändringar som kan behövas för att effektiviseras och hur förändringen kan genomföras 
(Okrent & Vokurka, 2004; Shirouyehzad et al., 2011). Processkartläggningen innefattar tre 
olika faser som Okrent och Vokurka (2004) presenterar som “As-Is”- modellen, “To-Be”-
modellen och “Bridging the Chasm”. Syftet med “As-Is”-modellen är att förstå de befintliga 
processerna och varför de genomförs för att kunna analysera kring vilka steg som inte är 
nödvändiga i processen och kan vara lämpliga att elimineras. “To-Be”-modellen syftar till att 
presentera de steg som är kritiska för organisationen och har strategisk betydelse. Stegen som 
presenteras i modellen är de som krävs för att systemet ska fungera som planerat. “Bridging 
the Chasm” är den sista fasen som syftar till att beskriva hur förändringarna ska genomföras. 
Vid sista fasen möjliggör kommunikationen att de anställda utvecklar förståelse för 
förändringen och varför den behöver genomföras och kan även bidra till att förminska den 
radikala förändringen (Okrent & Vokurka, 2004).  
 
2.2.3 Förändra IT-infrastruktur 
IT-infrastrukturen i en organisation beskriver hur datorer, nätverk och databaser är relaterade 
till varandra (Byrd & Turner, 2001). Att implementera ett nytt system i en organisation 
innebär att det ibland behöver genomföras förändringar i IT-infrastrukturen för att det ska 
stödja användandet av systemet (Finney & Corbett, 2007; Byrd & Turner, 2001). Beroende på 
vilken typ av systemlösning som ska implementeras krävs det olika åtgärder vid förändringen 
av IT-struktur (Byrd & Turner, 2001). Om detta är fallet arbetar utvecklare tillsammans med 
medarbetare i organisationen för att utveckla både processerna och IT-infrastrukturen till att 
stödja användandet av systemlösningen (Okrent & Vokurka, 2004). Denna aktivitet 
genomförs ofta tidigt vid implementationen eftersom det är grunden till det fortsatta arbetet. 
Att analysera och förändra IT-infrastrukturen vid en implementation kan leda till minskade 
kostnader och effektivare arbete (Tarhini, Ammar, Tarhini & Masa’deh, 2015). När 
implementationen färdigställts fortsätter arbetet med att hålla IT-infrastrukturen och 
processerna uppdaterade för att stödja användandet av systemet (Okrent & Vokurka, 2004).   
 
2.2.4 Genomförande av tester  
När arbetet med förändringarna i processer och IT-infrastruktur är genomfört behöver tester 
genomföras. Testning är en annan aktivitet som är vanligt förekommande vid 
implementationen för att säkerställa att olika funktionaliteter fungerar som planerat (Kumar et 
al., 2003; Françoise, Bourgault & Pellerin, 2009). Syftet med testerna kan vara olika enligt 
Françoise et al. (2009) men några exempel är att tidigt eliminera risker, identifiera eventuella 
fel och buggar, säkerställa att systemen uppfyller uppsatta krav och att kvalitetssäkra 
systemet. Kumar et al. (2003) presenterar några olika typer av tester som genomförs vid 
implementationer. En av dessa är enhetstester som genomförs tidigt i processen och 
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fortlöpande och omfattar tester av delar av en källkod som genomförs av de utvecklare som är 
ansvariga. Ett annat test är integrationstestning vars främsta uppgift är att kontrollera hur olika 
komponenter i systemet fungerar tillsammans. Testerna genomförs av utvecklarna, 
applikationskonsulter och av kunder för att testa funktionaliteterna efter genomförda 
ändringar i systemet så de fungerar som de är tänkta att göra. Acceptanstester är ett ytterligare 
test som genomförs för att säkerställa att systemet motsvarar de kundkrav som fanns uppsatta 
vid starten av projektet för implementationen. Flera användare kan behöva testa de mest 
kritiska funktionaliteterna i det aktuella systemet för att försäkra att de fungerar som tänkt 
från start. Sista testet som Kumar et al. (2003) presenterar är installationstest som genomförs 
hos kunden som syftar till att identifiera eventuella problem eller buggar som kan uppstå när 
installationen är genomförd. 
 
2.2.5 Genomförande av utbildning 
Utbildning är en aktivitet som länge lyfts fram som avgörande vid en systemimplementation 
som oftast genomförs innan, under och efter implementationen (Somers & Nelson, 2001; 
Sykes, 2015). Syftet med utbildningen är att användarna ska utveckla förståelse för att kunna 
använda systemets olika funktionaliteter eftersom de ska genomföra alla steg i systemet på 
egen hand (Somers & Nelson, 2001). För att minska oro som uppstår vid en implementation 
kan utbildning av användarna även genomföras för att skapa förståelse för funktionerna direkt 
vid implementation (Nah et al., 2001; Umble et al., 2003). Genomförandet av utbildningen 
kan enligt Sykes (2015) genomföras på olika sätt beroende vilka möjligheter som 
organisationen har. Utbildning som genomförs på plats med de anställda är den vanligaste 
utformningen som möjliggör direkta svar och frågor kring den nya tekniken som ska 
implementeras (Sykes, 2015). Utbildningen möjliggör att de anställda kan förstå syftet med 
den nya tekniken och dess användningsområden i deras arbetsuppgifter vilket resulterar att de 
på ett effektivt sätt kan använda den nya tekniken. Andra tillvägagångssätt vid utbildning som 
Sykes (2015) presenterar är online support och help desk support som genomförs via internet 
som är tillgängligt dygnet runt där användarna kan få tillgång till uppdaterad information. 
Oavsett utformning av utbildning behöver utbildning oftast genomföras innan, under och efter 
implementationen för att involvera användarna under hela implementationsprocessen (Sykes, 
2015; Somers & Nelson, 2001; Nah et al., 2001; Umble et al., 2003). 
 
2.2.6 Konvertera data 
Innan implementationen av systemlösningen är färdigställd och kan sättas i produktion 
genomförs datakonvertering (Kumar et al., 2003). Att konvertera data är en aktivitet där data 
genomgår en process och förändras för att säkerställa och validera att data som ska hanteras i 
systemet är relevant och av rätt kvalitet för att en systemlösning ska kunna fungera som 
planerat (Kumar et al., 2003). Detta genomförs för att undvika att felaktig data med dålig 
kvalitet hanteras i systemet som ska implementeras. Felaktig data i systemet kan i sin tur 
resultera i olika konsekvenser som till exempel förvirrade användare, kapacitetsproblem, 
minskat hårddiskutrymme och röriga databastabeller (Kumar et al., 2003; Umble et al., 2003).   
 
2.2.7 Installera system 
När genomförandet av datakonvertering är färdigställt kan systemlösningen installeras. 
Implementationer kan vara komplexa och komplicerade att genomföra men att ha ett 
disciplinerat tillvägagångssätt med tydlig struktur kan underlätta implementationen (Umble et 
al., 2003). Några exempel är big bang-, pilot- och parallell-implementationer som Okrent och 
Vokurka (2004) presenterar som de vanligaste. Big bang kännetecknar en implementation när 
ett helt system installeras på några få dagar där också konvertering av data genomförs till det 
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nya systemet. Detta tillvägagångssätt är mer riskfyllt än de andra tillvägagångssätten då det 
tidigare systemet stängs av helt (Okrent & Vokurka, 2004).  
 
När organisationer väljer att implementera med hjälp av en pilot-implementation innebär det 
att implementationen genomförs i områden som motsvarar den tilltänkta miljön för systemet 
(Okrent & Vokurka, 2004). Att genomföra implementationen på detta sätt resulterar i att 
prioritering kan göras av de olika områdena beroende på vilken nytta de har. Detta 
tillvägagångssätt är tidskrävande men det minst riskfyllda av dessa tre tillvägagångssätt då det 
finns möjligheter till att testa om systemet fungerar i den tilltänkta miljön.  
 
Tillvägagångssättet parallell implementation innebär att det nya systemet kommer att 
implementeras och köras parallellt med det äldre befintliga systemet. Att använda detta 
tillvägagångssätt möjliggör att organisationen kan undvika att problem med migrering och 
dataintegritet uppstår. Transaktioner i de båda systemen krävs för att organisationen ska 
undvika att varians i data uppstår (Okrent & Vokurka, 2004).  
 
2.3 Sammanställning av litteraturstudiens resultat 
Nedan i tabell 1 presenteras resultatet från den genomförda litteraturstudien som grundas på 
tidigare forskning inom området. Tabellen presenterar de olika implementeringsaktiviteterna 
som vi har identifierat är vanligt förekommande vid implementationer av system och en 
tillhörande beskrivning av vad, hur och varför det genomförs.  
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Tabell 1 - Sammanställning av litteraturstudiens resultat 
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3 Metod 
3.1 Forskningsansats 
Syftet med studien var att skapa förståelse för implementationer av RPA och att identifiera 
vilka aktiviteter som genomförs och vad som karaktäriserar dessa. Detta för att bidra med 
kunskap och stöd till organisationer som ska genomföra en RPA-implementation. För att 
undersöka studiens syfte och besvara frågeställningen använde vi en kvalitativ 
forskningsansats. Den kvalitativa forskningsansatsen möjliggjorde att vi kunde samla in ett 
rikt och detaljerat empiriskt material. Den kvalitativa forskningsansatsen syftar till att skapa 
en detaljerad förståelse för det som ska undersökas (Ahrne & Svensson, 2015). För att samla 
in empiriskt material genomförde vi intervjuer i den aktuella organisationen där respondenter 
delade detaljerad information om RPA-implementationen. Ahrne och Svensson (2015) 
beskriver intervjuer som den vanligaste insamlingsmetoden vid en kvalitativ forskningsansats 
för att kunna samla in detaljerad information. Valet av en kvalitativ ansats med genomförande 
av intervjuer möjliggjorde att vi kunde förstå vad som karaktäriserar de aktiviteter som den 
aktuella organisationen genomförde vid implementationen av RPA.  
 
3.2 Litteraturstudie 
Inledningsvis sökte vi litteratur kring området för att beskriva det aktuella fenomenet RPA. 
För att förstå RPA använde vi oss även av branschpress. Därefter sökte vi litteratur om 
implementation av informationssystem och implementation av RPA i synnerhet med fokus på 
aktiviteter vid implementationerna. Vi använde oss av artikeldatabaserna Google Scholar och 
Högskolan i Halmstads biblioteksdatabas OneSearch för att söka efter relevanta vetenskapliga 
artiklar. De sökord som användes i litteraturundersökningen var: “Digitalization”, 
“Automation”, “Robotic Process Automation”, “RPA-implementation”, “Implementation”, 
“Activities”, “Information systems”. Sökorden användes både individuellt och i relation till 
varandra för att hitta relevant litteratur.  
 
Vi valde att analysera de artiklar som var potentiella för vår studie genom artiklarnas 
sammanfattning. Detta möjliggjorde att vi kunde avgöra relevansen av artiklarnas innehåll. 
Reinecker och Jørgensen (2018) beskriver flera olika tillvägagångssätt som kan användas för 
att analysera de potentiella artiklarnas innehåll. Litteraturstudien har även haft inslag av en 
kedjesökning då de funna artiklarnas egna referenser granskades för att finna fler relevanta 
artiklar inom studiens problemområde. Enligt Reinecker och Jørgensen (2018) är en 
kedjesökning en sökmetod där litteraturen leder till annan litteratur som kan vara relevant för 
studiens syfte. Resultatet av litteraturstudien möjliggjorde en teoretisk bakgrundsbeskrivning 
kring studiens aktuella undersökningsområde. Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan 
litteraturen i en kvalitativ studie användas för att förstå studiens område men bör kompletteras 
med insamlad empiri. Bakgrundsbeskrivningen för vår studie användes som stöd för 
utformning av våra intervjuguider som presenteras i bilaga 1-5. Intervjufrågorna med stöd 
från bakgrundsbeskrivningen kunde sedan formuleras med inriktning mot implementationer 
av RPA.  
        	
3.3 Datainsamling 
3.3.1 Datainsamlingsmetod  
För att samla in data till studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med förutbestämda 
frågor som möjliggjorde att vi kunde föra en öppen dialog med respondenterna. Intervjuerna 
utformades efter de intervjuguider vi utvecklade innan intervjuerna som presenteras i bilaga 
1-5. Enligt Myers (2013) är intervjuer en av de vanligaste insamlingsmetoderna i en kvalitativ 
studie och möjliggör att respondenternas handlingar och berättelser kan dokumenteras. Vi 
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valde att genomföra intervjuerna med öppna frågor då det tillät att följdfrågor kunde ställas 
till respondenterna vid varje tillfälle om någon fråga eller svar behövdes kompletteras för att 
bli relevant för undersökningen. Semistrukturerade intervjuer bidrar till att öppna frågor kan 
ställas och insamlande av detaljerad och innehållsrik empiri då följdfrågor kan ställas vid 
intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2015). Vi valde att ställa öppna frågor i form av “hur”, 
“varför”, “när”, “vad” och “vem” då vi ville att respondenterna skulle få möjlighet att svara 
fritt och berätta om vad som har karaktäriserats just för de aktiviteterna vid implementationen 
av RPA som de varit delaktiga i.  
 
3.3.2 Urval av organisation 
Vi valde att genomföra intervjustudien i en organisation där RPA implementerats hos 
ekonomiavdelningen. Att genomföra en kvalitativ intervjustudie i endast en eller några fåtal 
organisationer kan enligt Myers (2013) resultera i att undersökningsresultatet kan bli mer 
koncentrerat. Anledningen till urvalet är att ekonomiavdelningen i den aktuella organisationen 
är och har varit i framkant i RPA-utvecklingen och redan automatiserat flertalet processer i 
sin verksamhet med hjälp av RPA.  
 
3.3.3 Urval av respondenter 
För att skapa ett trovärdigt empiriskt material för vår studie genomfördes ett urval av 
respondenter. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att urvalet av respondenter möjliggör att 
relevant data kan samlas in för studiens område. Enligt Myers (2013) är studiens resultat 
beroende av vilket urval av respondenter som görs då fel urval kan resultera i avgörande 
konsekvenser som exempelvis att relevant data utelämnas och att studiens pålitlighet 
försämras. Nedan presenteras de urval som gjordes i studien och en övergripande presentation 
av respondenterna finns i tabell 2.  
 
Det första urvalskriteriet var att respondenterna skulle varit delaktiga i RPA-
implementationen som genomförts. Urvalet gjordes för att få tillgång till relevant information 
kopplat till implementationen vilket innebär att respondenten måste deltagit för att inneha 
trovärdig information. Det andra urvalskriteriet var att respondenterna skulle besitta olika 
roller inom organisationen. Detta urval gjordes för att få olika perspektiv på vad som 
karaktäriserar aktiviteterna och på så sätt få ett pålitligt och nyanserat resultat eftersom vi inte 
endast undersökt ett perspektiv. Det sista urvalskriteriet var att respondenten skulle arbetat 
som ansvarig och drivit RPA-implementationen. På så sätt kunde vi få information om de 
genomförda aktiviteternas utformning, syfte och bidrag till implementationen. 
 
Urvalen som genomfördes resulterade i att nio personer intervjuades i studien. Nedan 
presenteras varje respondent med fiktivt namn och en tillhörande beskrivning av deras 
arbetsuppgifter samt deras inblandning i RPA-implementationen.  
 
Hanna 
Hanna arbetar som Financial Control Manager och var initiativtagare till RPA-projektet som 
studerats och var även projektägare till implementationsprojektet. De vardagliga uppgifterna 
som respondenten utför handlar om att säkerställa att det finns resurser som kan arbeta med 
RPA och att utvecklingen inom organisationen sker i en önskad takt. Hanna har även arbetat 
mycket med att informera och prata med andra delar i koncernen för att bland annat diskutera 
ägandeskap av robotarna och för att inspirera de andra bolagen till att använda robotarna.  
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Malin 
Malin arbetar som RPA-utvecklare i företaget och genomför det mesta av utvecklingsarbetet 
av robotarna tillsammans med två andra kollegor. Till de vardagliga arbetsuppgifterna ingår 
det att utveckla och anpassa robotarna efter de önskemål som levereras från gruppcheferna 
och de anställda om processer och arbetsuppgifter som önskas automatiseras.  
 
Johanna 
Johanna arbetar som RPA-utvecklare och arbetar i teamet tillsammans med Malin och Maria 
för att utveckla och anpassa robotarna. Denna respondent har sedan tidigare arbetat i gruppen 
där många av processerna idag automatiserats vilket har möjliggjort större förståelse och ett 
effektivare arbete vid arbetet med att automatisera. 
 
Maria 
Maria arbetar som både systemcontroller och RPA-utvecklare och arbetar därför endast deltid 
med utveckling och anpassning av robotarna tillsammans med Malin och Johanna. Maria har 
även flera års erfarenhet av arbete med de processer som automatiserats vilket underlättar 
förståelsen för arbetsuppgifter och processer som roboten ska genomföra.  
 
Emilia 
Emilia arbetar som projektledare både till vardags och i RPA-projektet som studerats. Till de 
vardagliga arbetsuppgifterna hör bland annat uppgifter som projektledning, genomförande av 
utbildning för organisationens olika avdelningar och deltagande i projekt som är relaterade till 
ekonomiavdelningen tillsammans med IT.  
 
Linn 
Linn arbetar som ekonomiassistent och hanterar till största del allt rörande inbetalningar för 
två av organisationens marknader. I projektet fick Linn möjligheten att ge förslag på processer 
som kunde automatiseras och arbetar dagligen i anknytning till de processerna som blivit 
automatiserade i organisationen.  
 
Josefine  
Josefine arbetar inom kundreskontragruppen och de vardagliga arbetsuppgifterna består av 
arbete med hantering av inbetalningar från kunder, cash och via internetbetalningar. Främst 
handlar arbetet om att hantera allt med inbetalningar och att stämma av de berörda kontona 
samt mindre arbetsuppgifter vid sidan av. De arbetsuppgifter som Josefine arbetar med är till 
viss del automatiserade med hjälp av RPA.  
 
Elsa 
Elsa arbetar som gruppchef för kundreskontran och de vardagliga arbetsuppgifterna som 
genomförs är personalplanering i form av att se till att rätt personal finns tillgänglig, att e-post 
besvaras och att svara på eventuella frågor och funderingar som personalen kan ha för att 
kunna arbeta vidare. Elsas arbetsuppgifter berörs av RPA-implementationen till viss del men 
hon leder även den grupp som till största del berörts i de vardagliga arbetsuppgifterna.  
 
Olivia  
Olivia har arbetat på företaget i 18 år i olika roller men arbetar idag som kreditchef och var 
den som först fick igenom sitt förslag till automatiserad process genom RPA i organisationen. 
Tillhörande vardagliga uppgifter är bland annat ansvar för två olika avdelningar, hantering av 
personal och att kontrollera kreditvärdighet hos kunder.  
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Tabell 2 - Sammanställning av respondenter 

 
 

3.3.4 Genomförande av intervjuer   
Intervjuerna med respondenterna genomfördes på plats på organisationens kontor under två 
dagar och varje intervju varade mellan 30 minuter till 90 minuter. Vi båda deltog vid alla nio 
intervjuer för att få bådas perspektiv och för att skapa ett mer trovärdigt empiriskt material. 
Alla intervjuer genomfördes enskilt med respondenterna för att undvika att de skulle påverka 
varandras berättelser som kunde uppstått vid gruppintervjuer. En utmaning med 
gruppintervjuer är enligt Ahrne och Svensson (2015) att de exempelvis kan påverka varandras 
svar då möjligheten finns att de kan hjälpas åt att svara på en fråga. Intervjuguiderna som 
utvecklades med stöd från litteraturen riktades till viss del mot respondenternas roller. Detta 
gjordes för att ställa relevanta frågor som berörde deras inblandning i RPA-implementationen. 
Ordningsföljden på intervjuerna planerades av de ansvariga från organisationens baserat på 
när respondenterna hade möjlighet att delta under de två dagarna vi var på plats.  
 
Samtliga intervjuer spelades in med respondenternas godkännande. En fördel med att använda 
ljudinspelning för att dokumentera intervjuerna är att de kan jämföras med de noteringar som 
togs vid ett senare tillfälle (Ahrne & Svensson, 2015). En utmaning med ljudinspelningen är 
att respondenterna kan bli defensiva och mer tankspridda vid intervjun (Ahrne & Svensson, 
2015). Vid intervjuerna var vi medvetna om begränsningen som kunde uppstå men 
respondenterna var öppna och delade med den sig av den information som krävdes för studien 
eftersom de godkänt inspelningen.  
 
För att bearbeta det insamlade materialet genomfördes transkribering av de inspelade 
intervjuerna som möjliggjorde att vi kunde återgå till intervjuerna för att använda citat som 



 13 

presenteras i studien. Transkriberingen påbörjades med att båda författarna enskilt lyssnade på 
de inspelade intervjuerna för att samtidigt anteckna ned varje ord som sades på inspelningen. 
När båda transkriberat enskilt jämfördes materialet för att kontrollera om innehållet i de 
transkriberade intervjuerna var kompletta eller om de behövdes utvecklas. 
 
3.4 Analys av data 
För att analysera de transkriberade intervjuerna tillämpades en tematisk analys för att 
identifiera information som är relevant för att besvara studiens frågeställning. Tematisk analys 
är en metod som kan användas för att identifiera teman och mönster i insamlad data som kan 
analyseras och granskas (Braun & Clarke, 2006). De identifierade aktiviteterna i studien 
resulterade i teman som bidrog till att underlätta processen med att identifiera vad som 
karaktäriserar aktiviteterna vid en implementation av RPA.  
 
Beroende på vilken typ av tematisk analys den aktuella studien utgår ifrån tillämpas olika 
metoder för att genomföra analysen (Braun & Clarke, 2006). I denna studie tillämpas ansatsen 
“bottom-up” som utgår från det empiriska materialet för att förstå de aktiviteter som varit 
avgörande för det specifika fallet vid implementering av RPA. Braun och Clarke (2006) 
presenterar en sex-stegs guide för tillvägagångssättet för hur en tematisk analys kan 
genomföras. Guiden tillämpades i vår studie för att underlätta analysen av insamlad data. 
Analysens tillvägagångssätt tillsammans med de sex olika stegen i guiden som tillämpades på 
vår studie presenteras nedan: 
 
1. Bekanta sig med insamlad data är det första steget att genomföra i en tematisk analys. Vi 
bekantade oss med det insamlade materialet genom att lyssna upprepade gånger på de 
genomförda intervjuerna. Efter vi lyssnat och transkriberat intervjuerna läste vi det vi 
transkriberat upprepade gånger för att bli bekanta med det insamlade materialet för att sedan 
kunna börja analysera kring vilken data som är relevant för vår studie.  
  
2. Att generera inledande koder är det andra steget som presenteras i guiden. För att generera 
inledande koder började vi att läsa igenom det transkriberade materialet samtidigt som vi 
markerade med hjälp av olika färger de ord som var ofta förekommande och potentiellt 
relevant för vår studie.   
 
3. Söka efter teman är det tredje steget att genomföra i guiden i en tematisk analys. I detta steg 
arbetade vi med de tidigare definierade koderna för att identifiera aktiviteter. Denna process 
genomfördes med hjälp av post-it på en tavla där vi lättare kunde skapa en överblick av alla 
koder och aktiviteter samt potentiella teman. Genom att identifiera aktiviteter har det 
resulterat i teman som använts i relation till frågeställningen i studien.  
 
4. Granska potentiella teman är det fjärde steget som presenteras i guiden som handlar om 
arbete med kvaliteten med det insamlade materialet. Vi arbetade iterativt med detta steg för 
att granska de identifierade aktiviteterna i relation med koderna. Under arbetet med att 
granska potentiella teman kunde vi analysera och kontrollera om data var placerad under rätt 
tema eller behövde omplaceras till ett annat tema. Processen resulterade även i att teman 
kunde sammanställas och förändras då vi insåg att fler var liknande eller inte var relevanta för 
studiens frågeställning.  
 
5. Definiera och namnge teman är ett annat steg i guiden för att genomföra en tematisk analys. 
När vi granskat teman påbörjade vi steget med att definiera varje tema för att identifiera varje 
temas unika och speciella mening för studiens syfte. Vi definierade varje tema efter område, 
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fokus och dess mening vilket resulterade i en överblick kring information över relevant data 
för studien.  
 
6. Producera material i skrift är det sista steget i guiden som presenteras och handlar om att 
producera det material som arbetats fram tidigare. I detta steg i processen sammanställde vi de 
teman som identifierats tidigare för att sedan presentera de i resultatet. Intervjumaterialet som 
vi transkriberat presenteras även i resultatet tillsammans med tillhörande teman. De teman 
som vi identifierade var: att utbilda och dela kunskap om RPA, att kommunicera, anlita extern 
RPA-expertis, att hantera RPA-processer och utformande av RPA-team.  
 
3.5 Etiska överväganden 
I vår studie har vi tagit hänsyn till de etiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 
presenterar. Reflektion över de etiska principerna vid insamling och hantering av data ökar 
medvetandet kring vad som behöver genomföras för att inte utsätta respondenterna eller 
organisationen för exempelvis kränkning. De principer som vi övervägt och arbetat med för 
att studiens empiriska material ska bli tillförlitligt och säkert är konfidentialitetskravet, 
informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  
 
Både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet syftar till att behandla de uppgifter som 
delgivits under studien endast för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie har 
respondenterna och den aktuella organisationen varit anonyma för att skydda identiteten då de 
inte ska kunna relateras till studiens innehåll. Respondenternas egna erfarenheter var viktiga 
för vår studie då det empiriska materialet var grunden för studiens resultat. För att säkerställa 
att det insamlade materialet inte användes i något annat syfte än vår studie raderades 
materialet efter att vi färdigställt studien.  
 
Informationskravet och samtyckeskravet syftar till att informera respondenterna kring 
studiens upplägg och syfte samt deras frivilliga deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 
Respondenterna har innan varje genomförd intervju delgivits detaljerad information om vad 
studien handlar om och hur informationen ska användas. Detta var viktigt i vår studie 
eftersom vi tog del av deras arbete på avdelningen vilket resulterade i att de var medvetna om 
vår hantering av att delgivet material hanterades för rätt ändamål. Respondenterna fick 
tillgång till informationen innan intervjuerna genomfördes för att de skulle få möjlighet att 
välja om de ville delta eller inte. Vid varje intervju som genomfördes förklarade vi att 
respondenternas medverkan var frivillig och att de kunde avbryta sin medverkan även fast 
intervjun var påbörjad. Detta var viktigt för vår studie eftersom de skulle känna sig trygga 
med att de inte var tvingade att delta och att vi tog del av deras material.  

 
3.6 Metoddiskussion 
Urval av organisation är en aspekt som kan påverka studiens resultat. I denna studie valde vi 
att endast undersöka en organisation för att få ett mer fokuserat innehåll. Att utgå från en 
organisation innebär att studien riktas till aktuella organisationens RPA-implementation och 
enligt Ahrne och Svensson (2015) kan det begränsa möjligheterna till att samla in information 
om fenomenet. Samtidigt kan genomförandet av en kvalitativ intervjustudie i endast en eller 
några fåtal organisationer enligt Myers (2013) resultera i att undersökningsresultatet blir mer 
koncentrerat. För att få en nyanserad bild och undvika att begränsa det empiriska materialet 
valde vi att intervjua nio respondenter med olika arbetsroller. Varje intervju genomfördes 
mellan 30 minuter till 90 minuter vilket resulterade i att vi kunde samla in relevant och 
innehållsrikt empiriskt material. Detta möjliggjorde även att vi kunde få fler perspektiv på 
RPA-implementationen vilket resulterade i ett trovärdigt resultat. Organisationen har 
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automatiserat ett flertal processer och strävar efter att fortsätta utvecklas för att driva 
utvecklingen framåt vilket kan inspirera andra organisationer som planerar att implementera 
RPA. 
 
En annan aspekt som kan påverka studiens resultat är urvalet av respondenter. I kvalitativa 
studier används begrepp som tillförlitlighet och pålitlighet istället för validitet då det kan vara 
svårare att säkerställa validitet i kvalitativa studier (Denscombe, 2018). Detta innebär att det 
inte går säkerställa att resultatet kommer upprepas om studien genomförs vid annat tillfälle. 
För att öka tillförlitligheten för studiens resultat formulerade vi urvalskriterierna baserat på 
vad som skulle vara relevant utifrån studiens syfte. Det är viktigt att urvalet ger respondenter 
med god representativitet för att inte påverka studiens kvalitet på ett negativt sätt då fel 
respondenter inte delger relevant och trovärdig information för studiens syfte (Denscombe, 
2018). Studiens resultat är beroende av vilket urval av respondenter som görs då fel urval kan 
resultera i avgörande konsekvenser som exempelvis att relevant data utelämnas och att 
studiens kvalitet och pålitlighet kan försämras (Myers, 2013). För att undersöka vilka 
respondenter som var relevanta för vår studie hade vi ett uppstartsmöte med projektledaren 
och initiativtagaren för RPA-implementationen. Vid mötet fick vi tillgång till information 
angående vilka personer som skulle kunna vara aktuella att intervjua för att tillhandahålla 
relevant information till studien. Ansvariga kan enligt Ahrne och Svensson (2015) rikta valet 
av respondenter till de personer som kan tänkas framställa den önskade bilden som 
organisationen vill presentera offentligt. Att endast utgå ifrån de anställda kan resultera i att 
studiens kvalitet försämras då endast ett perspektiv beaktas. För att inte endast få deras 
perspektiv på vilka personer som skulle kunna vara representativa för studien fick vi tillgång 
till dokument som informerade om vilka personer som varit inblandade i processen för 
implementationen av RPA. Därefter kunde vi bekräfta vilka respondenter som var 
representativa för vår studie.  
 
En ytterligare aspekt som kan påverka studiens resultat är val av insamlingsmetod. Vid 
intervjuerna med öppna frågor tillåts det längre och detaljerade svar som kan vara svåra att 
behandla (Ahrne & Svensson, 2015). Detta beror på att det är mycket information som 
behöver bearbetas för att finna relevant information till studien vilket kan resultera i att 
bearbetningen behöver genomföras under en längre period (Ahrne & Svensson, 2015). 
Mängden empiriskt material som kunde samlas in vid intervjuerna med öppna frågor 
möjliggjorde samtidigt att vi kunde få en helhetsbild och förståelse för organisationens arbete 
vid RPA-implementationen. Vi fick även ta del av respondenternas resonemang kring 
frågorna som ställdes vid intervjutillfället vilket tillät en detaljerad insyn kring vilka 
implementationsaktiviteter som genomförts och vad som har karaktäriserat dessa. Intervjuer 
är en flexibel datainsamlingsmetod då följdfrågor kan ställas för att kontrollera information 
som delges direkt (Ahrne & Svensson, 2015). Framförallt tillät intervjuerna direkta och 
detaljerade svar då vi hade personlig kontakt med respondenterna samt att vi kunde ställa 
relevanta följdfrågor direkt för att förstå respondenternas resonemang kring en fråga 
exempelvis.  
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4 Resultat och analys  
 

I detta kapitel presenteras respondenternas utsagor kring vilka aktiviteter som genomfördes 
och hur vid implementationen av RPA. Genom den tematiska analysen vi genomfört 
identifierade vi aktiviteter som utformat teman. Strukturen i detta kapitel har utformats 
utifrån dessa teman.

 
År 2016 beslutade ekonomiavdelningen i den aktuella organisationen att utveckla sin 
verksamhet genom att automatisera delar av sina ekonomiprocesser. Detta önskade de göra 
med RPA-teknologin Blueprism och automatiserade sin första process år 2017. 
Automatiseringen av processerna genomfördes för att de ville utvecklas i takt med 
digitaliseringen och därmed förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Med hjälp av RPA ville 
ekonomiavdelningen i den aktuella organisationen effektivisera sina ekonomiprocesser, 
minska antalet mänskliga fel som görs och kvalitetssäkra processerna. Ekonomiavdelningen 
har haft och har ett driv för att utvecklas i takt med digitaliseringen och var en av de som valt 
att automatisera sina affärsprocesser tidigt vid fenomenets genomslag på marknaden. 
Organisationen har fortsatt arbeta med att automatisera processer aktivt sedan 
implementationen och ser inte implementationen som ett tillfälligt projekt utan en del av 
organisationen och framtiden.  
 
4.1 Att utbilda och dela kunskap om RPA 
Att utbilda och dela kunskap är en aktivitet som organisationen varit noggranna med att 
genomföra under hela implementationsprocessen vilket framkom under intervjun med Linn. 
Organisationen valde bland annat att informera om implementationen under två 
utbildningsdagar som de kallar för Finance Training Days som är ett utbildningstillfälle där de 
bjuder in medarbetare från alla länder. Det framkom även att organisationen utnyttjar dessa 
tillfällen när alla är samlade till att informera om RPA. Det kan bland annat handla om att 
informera om nya processer som automatiserats, framtida planerade processer som ska 
automatiseras, öppna diskussioner om hur man kan använda RPA i organisationens olika 
delar och olika föreläsningar om RPA. 
 

Sedan har vi blivit matade med det för det finns ju väldigt mycket information att hämta, vi har något som 
heter Finance Training Days och då kommer våra kollegor från andra länderna till huvudkontoret och så 
går vi på föreläsningar i två dagar är det och där blir det informationsmöten om roboten också för de 
där. - Linn   

 
Att välja att föreläsa inom organisationen om RPA var även för att förebygga och minska det 
eventuella motstånd som kunde uppstå vid implementationen. Emilia förklarade att 
medarbetarna var upptagna med sina egna arbetsuppgifter och att detta resulterade i att de inte 
hade tillräckligt med tid att fundera på vilka typer av hot som implementationen kunde 
resultera i. Emilia förklarade även att föreläsningarna om RPA förminskade situationen kring 
implementationen och skapade en trygghet för medarbetarna istället för att situationen blev 
förstorad och utvecklade oro. Samtidigt som föreläsningarna gav medarbetarna information 
och kunskap krävs det manualer som visar både nuvarande och nya medarbetare hur 
processen fungerar i anknytning till roboten. 
 

Vi hade föreläsning och försökte föreläsa, men jag tror att folk har väldigt mycket att göra så de ser inte 
det som ett hot att bli av med tråkigare uppgifter. - Emilia  

  
Hanna förklarade att det fortfarande är viktigt att kunna genomföra processerna manuellt ifall 
roboten slutar fungera av någon anledning. Samtidigt som roboten genomför vissa 
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arbetsuppgifter som är enklare måste medarbetarna fortfarande kunna förstå logiken om 
exempelvis hur en bokning genomförs. Hanna förklarade att det finns människor som är naiva 
och tror att arbetsuppgifterna som roboten genomför inte kommer kräva mänsklig kompetens, 
vilket inte stämmer. Den mänskliga kompetensen behövs alltid för att kunna ta över när 
roboten slutar fungera eller inte kan genomföra en viss typ av process. 
 

Man måste säkerställa att det finns en manuell process för att det kan ju bli så att någonting faktiskt går 
snett och då måste man manuellt hantera rutinerna. Så det här kommer ju ställa krav på oss framöver, att 
delvis så det inte blir att man tittar i perspektivet, att vi startade någon gång 2016 där och så 20/21 så var 
det ingen som kommer ihåg, så här gäller det att se till att man måste förstå logiken i detta. - Hanna 

  
Linn betonade vikten av skapandet av manualer vid införande av RPA i organisationen för att 
de behöver behålla den mänskliga kompetensen om roboten exempelvis skulle sluta fungera 
mitt i en process. Om roboten slutar fungera och det inte finns några manualer som förklarar 
hur processen ska genomföras eller om kompetens saknas hos medarbetaren som ska 
genomföra processen istället är det svårt att ta vid där roboten slutade fungera. Om ingen 
medarbetare kan fortsätta där roboten slutade fungera resulterar det i konsekvenser som 
exempelvis att arbetet fördröjs och inte genomförs innan planerat sista datum. Manualerna 
blir enligt Linn extra viktiga när en ny medarbetare börjar för att sprida vidare kunskapen och 
för att utbilda de nyanställda. 
 

Jag har ju suttit i kundreskontran i tre år så skulle roboten sluta vid en process där så kan jag snappa upp 
och fortsätta där för jag kan ju processerna utantill. Organisationen är väldigt bra på så sätt att du kan 
byta roller inom organisationen och testa olika tjänster och när roboten kommer in förlorar man ju lite 
kunskap när de här olika personerna flyttar på sig och då krävs det ju att man har manualer så skulle inte 
roboten klara av det måste jag kunna gå in och läsa och göra det här som inte roboten klarar av. - Linn 

   
Olivia förklarade vid intervjun att organisationen inte litar på robotarna till 100% eftersom det 
finns en risk att servrarna kan ligga nere eller att roboten slutar fungera. Om robotarna skulle 
sluta fungera eller ligga nere skulle det innebära att processen behöver genomföras manuellt 
och om det då saknas manualer med tydliga instruktioner blir det svårt för medarbetarna att 
klara av arbetet. I takt med att organisationen automatiserar fler processer blir det viktigare att 
skapa manualer eftersom allt mer mänsklig kunskap försvinner när roboten utför uppgiften. 
Manualerna möjliggör att de anställda kan erhålla kunskap om den aktuella processen. 
 

Om skulle det hänga upp sig så måste vi ju ändå ha kunskap om processen. Det är ju viktigt att man håller 
kvar det tycker jag och även om roboten gör måste du ju ändå ha kunskap om hela processen och hur den 
håller ihop och det är klart i detalj kan man ju ha i en manual för hur man ska göra, även den dagen 
organisationen anställer en ny medarbetare är det mycket viktigt för att kunna sprida vidare kunskapen. - 
Olivia 

  
Även Elsa förklarade att manualerna är viktiga för att den mänskliga kunskapen ska kunna 
föras vidare. I Elsas arbete som gruppchef är det viktigt att föra vidare kunskapen i takt med 
att någon ny ska anställas som aldrig genomfört processen manuellt innan den blev 
automatiserad. Då är det viktigt att det finns manualer som stöd men även att prata om 
processerna för att även denna medarbetare ska kunna genomföra processen om roboten 
skulle sluta fungera. Elsa betonar även vikten av att kontinuerligt uppdatera manualerna för 
att processbeskrivningen ska vara aktuell. Om det inte finns några uppdaterade manualer 
tillgängligt kan det bli svårt att dela kunskap och hantera vissa processer som roboten normalt 
ska utföra vilket då resulterar i att arbetet fördröjs. 
 

Det finns en nackdel med det här, de som har arbetat med det här, hela processen från att man gjorde det 
manuellt och övergången till robot, de vet hur man gör processen från början. Men däremot får jag in 
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någon ny nu som aldrig gjort jobbet manuellt och sen så får de reda på att de ska börja på ett visst ställe 
för roboten gör allting innan, skulle då inte roboten fungera skulle vi ha ett bekymmer för då förstår 
kanske inte personen vad är det här för process och vart man ska börja någonstans. - Elsa 

  
Som projektledare identifierade Emilia en utmaning som organisationen stod inför i samband 
med att de valde att implementera RPA i organisationen. Emilia var orolig för att 
medarbetarna ska skapa en trygghet och släppa kunskapen om stegen i processen helt efter det 
att roboten tagit över. Emilia menade därför att det är viktigt att de bibehåller den mänskliga 
kompetensen genom manualer och kunskapsdelning mellan medarbetarna. Om inte roboten 
fungerar som den ska är det viktigt att en medarbetare kan ta vid för att slutföra processen. 
 

 Beroende på hur kritisk processen är så måste det finnas beredskap som med allt annat och det måste 
finnas instruktioner på det dokumenterat i en manual och det är någonting som vi har pratat om en hel del 
sista tiden att vi måste jobba på också. - Emilia 

  
Josefine uttryckte att avvisningskoderna från roboten kan vara svåra att förstå och tyda. 
Josefine förklarade att kunskap från tidigare manuellt arbete av processen kan resultera i att 
de ibland kan förstå vad avvisningskoden syftar till. Om kunskap däremot saknas krävs det att 
det finns tydliga instruktioner för medarbetaren som ska genomföra processen.  
Josefines förslag till lösning var att skapa en manual eller dokumentation som visar koderna 
och som förklarar vad koderna. Detta skulle då innebära att fler medarbetare har möjlighet att 
lösa problemet när det uppstår och därmed dela kunskap genom hela organisationen. 
 

Det ju ganska svårt att tyda, vi säger om roboten inte har klarat av en grej, då har det varit svårt att tyda 
vart i processen har det stoppats, vad har jag kvar att göra? Det lär man ju sig bara av att dels av att 
jobba med hela processen innan och vet ahaa okej jag har inbetalningar på kontot då har den inte stoppat 
där, men jag har ingen bokföringsorder, då kanske den har stoppats där. - Josefine 

 
4.2 Att kommunicera 
Under RPA-implementationen har Hanna upplevt att både intern och extern kommunikation 
har varit viktigt för att lyckas så bra som möjligt med genomförandet. Hanna förklarade att 
det har varit viktigt att en bra kommunikation funnits internt för att kunna ta beslut som berör 
olika delar inom organisationen och olika bolag i koncernen för att sprida vidare kunskap om 
robotarna. Detta för att hela organisationen ska kunna utnyttja robotarna och dra nytta av 
möjligheten som medföljer. 
 
Hanna förklarade även att en del kommunikation med externa parter har varit viktigt för att få 
information och att dela händelser med varandra för att kunna lära av varandras erfarenheter. 
Därför har Hanna deltagit vid ett flertal konferenser redan innan de själva valde att 
implementera RPA för att samla in kunskap och lärdomar om RPA skulle kunna vara lämpligt 
för deras organisation. Materialet som samlades in vid dessa konferenser och möten har 
resulterat i att respondenten har förstått att det inte bara är stora banker eller organisationer 
med stora volymer av transaktioner som kan använda RPA utan varje organisation kan hitta 
sitt användningsområde för att använda RPA. Denna information och insikt var startskottet 
för RPA-implementationen i den aktuella organisationen. 

 
Genom projektet har det naturligtvis varit viktigt att prata med andra delar i koncernen och så med allt 
från att få ihop hur vi skulle ha setup:en och om vi skulle äga robotarna själva eller ha avtalen själva 
eller om man skulle hyra, till att få andra interna bolag att tycka att det är en bra ide och kanske använda 
robotarna. - Hanna 
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Vid intervjun med Emilia poängterades vikten av att kommunicera och informera 
organisationen samtidigt som det är viktigt att vara ödmjuk för att lyssna på andra med 
tidigare erfarenheter av RPA-implementationer. Emilia förklarade att den aktuella 
organisationen var en av de första med att införa RPA i den lokala regionen vilket innebar att 
kunskapsdelningen mellan organisationer blev begränsad vilket var en av anledningarna som 
ledde fram till beslutet om att anlita extern hjälp i form av konsulter. Genom de externa 
konsulterna fick organisationen möjlighet att delta i ett antal nätverksträffar för att få ta del av 
erfarenheter och kunskap för att förbereda sig inför sin egen implementation av RPA. 
Nätverksträffarna möjliggjorde för organisationen att få ta del av andras erfarenheter av RPA 
och deras tankar vilket bidragit till hur organisationen hanterat deras implementation.  
  

Vi var på nätverksträffar med andra organisationer som konsultfirman hjälpte oss att komma i kontakt 
med som gjorde att vi kunde dela kunskap mellan varandra. Nätverken var mest till att man pratade med 
de organisationerna när man var i olika stadier för att se hur det går och så och eventuellt tipsade vi 
varandra. - Emilia  

 
Under intervjun med Hanna framkom det att organisationen har arbetat med att kommunicera 
för att undvika att medarbetarna ska känna sig rädda för att deras arbeten ska försvinna. 
Hanna berättade att organisationen har informerat och involverat all personal från start 
angående syftet med implementationen genom exempelvis information via e-post och 
informationsmöten. Det framgick även vid intervjun med Hanna att organisationen har arbetat 
för att få medarbetarna att förstå att det finns olika möjligheter inom organisationen och att de 
får arbeta med mer kreativt krävande uppgifter som kan skapa ett större värdeskapande. Det 
är inte endast arbetsuppgifter som försvunnit utan implementationen av RPA i organisationen 
har även resulterat i att roboten kunnat genomföra arbetsuppgifter som inte tidigare kunde 
hinna genomföras av en medarbetare. Detta eftersom roboten kan arbeta dygnet runt under 
veckans sju dagar vilket inte medarbetarna har möjlighet till. 
 
Elsa förklarade att de ansvariga i organisationen varit öppna och delat information med alla 
vilket varit viktigt för att utveckla förståelse hos medarbetarna. Redan från start när beslutet 
om att organisationen skulle implementera RPA tagits har medarbetarna blivit informerade 
om syftet med implementationen och vad det skulle innebära för deras arbeten. Elsa 
förklarade att organisationen har varit noggranna med att kommunicera med medarbetarna om 
att syftet med implementationen av RPA inte handlar om att ersätta någon medarbetare utan 
att de ville effektivisera och att ge de möjligheterna att arbeta med kreativa arbetsuppgifter 
som djupanalyser exempelvis. Detta kommunicerades genom att förklara att medarbetarna 
fortfarande behövs i organisationen men att roboten blir ett komplement för att effektivisera 
arbetsprocesserna.  
 

 Vi brukar kommunicera att de inte behöver göra de uppgifterna som inte skapar mervärde som att ta ut 
rapporter och göra körningar utan de kan fokusera på mail och ta hand om svaren från kunderna, ge bra 
kundservice och fokusera på de analyserande arbetsuppgifterna. Jag tror att genom att man pratar om det 
så får man med de som är lite tveksamma så och jag tror att alla vill ha ett roligt jobb och känna att man 
har lite utmaningar och att man tycker det är kul att gå till jobbet. - Elsa 
 

Vid intervjun med Emilia blev det tydligt att organisationen medvetet valt att informera sina 
medarbetare och alltid haft en ganska öppen dialog om hur implementationen kan påverka. De 
var tydliga med syftet med implementationen för att förtydliga för medarbetarna att målet inte 
var att ersätta medarbetare utan istället var att kunna fokusera arbetskraften på mer kreativa 
och analyserande uppgifter som skapar mervärde. För att förmedla relevant information 
använde de den interna webbsidan och e-post då alla har det tillgängligt. Emilia förklarade 
även att medarbetarna till största del var förstående med att arbetsuppgifterna inte kommer 
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försvinna helt eftersom de processer de valt att automatisera inte kan genomföras av endast en 
robot utan kräver mänsklig handpåläggning för att kunna slutföra processen. Emilia menade 
att information och öppenhet skapat ett lugn inom organisationen samtidigt som det hjälpt till 
att minska det motstånd de stött på. 
 

Att kommunicera och informera för att få med alla tror jag att man måste jobba med så det inte blir 
avskräckande. Det är ingen person som roboten skulle kunna ersätta helt däremot delar av det och då kan 
man ju hålla på med andra uppgifter. - Emilia 

 
Olivia berättade vid ett flertal gånger under intervjun att en nyckel i arbetet med att 
implementera RPA smidigt i organisationen har varit att tydliggöra syftet med 
implementationen. Att informera om syftet och även kommunicera generell information 
trodde Olivia varit en bidragande del till att organisationen inte upplevt så mycket motstånd 
från medarbetarna. Detta eftersom de har kunnat minska rädslan inför hur RPA skulle kunna 
påverka arbetsuppgifterna. Olivia förklarade även att om organisationen varit tydliga med att 
syftet och målet inte är att avskeda flera medarbetare utan snarare att ta bort tråkiga och 
repetitiva arbetsuppgifter och ge medarbetarna mer kreativa uppgifter som höjer värdet för 
både medarbetaren och organisationen. 
 

Nä men det är nog att involvera alla, informera och kommunicera så att ingen blir rädd för vad det är och 
vad det kan innebära utan man är väldigt tydlig. Och jag tror faktiskt vi var väldigt tydliga med att vi 
kommer inte dra ner massa folk bara för att vi gör det här, sen skulle det ju kunna hända men det var inte 
vårt fokus utan det var att få bort enkla arbetsuppgifter, tråkiga arbetsuppgifter och kunna fokusera på 
mer saker som höjer kvaliteten i vår organisation. - Olivia 

   
Enligt Johanna är en det en utmaning för organisationen att få alla involverade genom att 
kommunicera samtidigt som hon förklarade att det är en avgörande aktivitet för att kunna 
lyckas med en implementation av RPA som kan vara främmande och lite läskigt. Johanna 
menade att kommunikation, informationsdelning och öppenhet om processen kan göra att de 
får fler att arbeta tillsammans med förändringen och inte emot förändringen. I takt med att 
organisationen ska kommunicera om implementationen är det viktigt att tydliggöra syftet för 
medarbetarna för att förklara att meningen är inte att ersätta den mänskliga kompetensen utan 
istället komplettera och effektivisera redan befintliga processer. 
 

Gå ut med information för att folk inte ska känna sig otrygga kanske som att vi inte har behovet att dra 
ner på folk och då gick de ju ut med från början utan att i så fall att det kanske blir mer naturliga 
avgångar om det nu inte skulle behövas mer personal. - Johanna 

 
Josefine förklarade vid intervjun om organisationens val att informera alla medarbetare inom 
organisationen för att förklara att syftet med implementationen. För att informera alla 
medarbetare har en intern webbsida och e-post använts. Dessa olika forum har varit bra att 
använda då det är ett enkelt sätt att kommunicera och nå ut till alla medarbetare i 
organisationen. Josefine förklarade även att det är viktigt att kommunicera med medarbetarna 
för att minska oron kring hur implementationen ska påverka de anställda och deras 
arbetsuppgifter. Som anställd har Josefine själv även ställt frågor till de ansvariga för 
implementationen om hur arbetsuppgifterna kommer påverkas men upplever samtidigt att 
medarbetarna fått mycket information som skapat ett lugn eftersom syftet med RPA-
implementationen varit tydligt. 
  

Jag tror det är som är viktigt, att verkligen gå ut med att organisationen gör implementationen för att och 
verkligen förklara för att man ska kunna använda de anställda åt mer avancerade grejer eller att man vill 
gå åt ett håll och verkligen ta ned den oron - Josefine 

    



 21 

Emilia förklarade att organisationen vid uppstart av implementationen kommunicerade 
mycket internt om vad RPA är men att det avtagit med tiden. De valde att informera sina 
medarbetare om vad RPA är, hur processen med implementation ser ut och gick ut med 
information om vad det innebar att arbeta med RPA ifall någon befintlig medarbetare var 
intresserad av att söka tjänsterna. Emilia beskriver nyckeln till framgång vid en RPA-
implementation som att organisationerna ska hålla det enkelt genom tydlig och bra 
kommunikation och information. 
 

Nyckeln till framgång: keep it simple. Kommunikation och information, det är nog de grejerna. - Emilia 
 

En bra och tydlig kommunikation mellan alla medarbetare över avdelningsgränserna har varit 
viktigt vid arbetet med RPA. Hanna påpekade hur viktigt det har varit att medarbetarna och 
utvecklarna har stöttat och hjälpt varandra under och efter implementationen med att supporta 
varandra och bidra med hjälp om det är möjligt. Att alla medarbetare kunnat kommunicera så 
lätt och att de hjälpt varandra tror Hanna är en av anledningarna till att organisationen lyckats 
med implementationen av RPA. 
   
Linn som arbetar i processerna där delar automatiserats förklarade händelseförloppet i det 
dagliga arbetet vid intervjun. I de dagliga arbetsuppgifterna genomför roboten ett antal steg 
för Linn men sedan krävs det att en människa tar vid. Om roboten stannar upp eller servrar 
ligger nere måste de identifiera vart roboten slutade fungera och sedan ta upp arbetet och 
arbeta vidare från den punkten. När roboten stannar upp får medarbetarna ett meddelande från 
roboten som skickar ut ett felmeddelande som Linn förklarade kan vara svåra att tolka då det 
är formulerat på ett komplicerat tekniskt språk. Linn ansåg därför att kommunikationen 
mellan RPA-utvecklarna och medarbetarna är avgörande för att processerna ska flyta på och 
att arbetet ska genomföras så effektivt som möjligt. 
 

Avvisningskoderna kan vara väldigt svåra att avläsa och ibland så känns de inte riktigt som de kanske 
stämmer utan det kanske blir fel avvisningskod på processen ehm men det kan vara vi som har svårt att 
avläsa dem bara och då brukar vi gå till RPA-teamet och kolla med dem om de kan se vad som hänt så det 
brukar alltid lösa sig i slutändan. - Linn 

   
Även Elsa poängterar vikten av kommunikationen mellan RPA-utvecklarna och medarbetarna 
och att det är viktigt att alla involverade personer känner att de kan diskutera och lyfta frågor 
och problem med varandra för att processerna ska flyta på smidigt. Enligt Elsa kan det uppstå 
svårigheter att få processerna att fungera från start om kommunikationen inte fungerar mellan 
medarbetarna och RPA-utvecklarna. Kommunikationen är en viktig del till varför RPA-
implementationer lyckas enligt Elsa. 
 

Men jag tycker vi har väldigt bra kommunikation och det är jätteviktigt att man känner att man kan ta det 
med de och att de tittar på det och vi tar det ihop. - Elsa 

  
Att organisationen valt att kommunicera med medarbetarna om RPA tror Malin har bidragit 
till att de flesta varit positiva till beskedet om implementationen. Malin tror även att det är 
viktigt för organisationerna att visa att förändringen vid implementation av RPA inte bara är 
tillfällig utan är att det är en förändring för framtiden. För att ett implementationsprojekt ska 
ses som lyckat anser Malin att medarbetare och ledning behöver förstå att RPA är framtiden 
och någonting som organisationen behöver fortsätta att arbeta med i framtiden. 
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4.3 Anlita extern RPA-expertis 
Hanna förklarade att det är viktigt för en organisation som ska implementera RPA att ställa 
sig frågan om kompetensen om området finns inom organisationen eller om de ska anlita 
extern hjälp i form av konsulter. I den aktuella organisationen togs beslutet att anlita extern 
hjälp då de inte ansåg sig besitta rätt kunskap för att kunna genomföra implementationen 
själva. Konsulterna hjälpte till den större delen med att stötta medarbetarna men speciellt de 
tre medarbetare som anställdes som RPA-utvecklare enligt Hanna. Till en början saknades 
intern kunskap för att kunna programmera robotarna vilket innebar att konsulterna fick bygga 
de första processerna för att sedan ge stöd till RPA-utvecklarna när de skulle göra sina första 
egna processer. Att ta hjälp av externa konsulter har resulterat i att RPA-utvecklarna och de 
ansvariga kunnat klara av situationer som varit svåra då de fått stöd. Detta visar på att det är 
viktigt att vara medveten om begränsningarna som kan finnas och ta hjälp därefter för att 
lyckas. 
 

Och sen utöver det har vi ju haft en del konsulthjälp i början för att delvis i de första processerna hade vi 
ju inte tillräckligt med kunskap själva för att bygga de här själva utan då fick vi ju ta hjälp för att få fart 
på det hela så kanske under ett års tid hade vi lite mer hjälp av konsulter och medans idag då har vi i 
princip ingen hjälp alls utan nu använder vi bara de och rådfrågar ibland. - Hanna 

  
Olivia förklarade att konsulterna bidrog med både information och utbildning för både 
ledning och medarbetare om vad RPA är och hur det kan påverka deras organisation. Att 
konsulterna var på plats resulterade i att medarbetarna fick möjlighet att diskutera vid 
workshops för att bland annat identifiera processer som kunde vara lämpliga att automatisera i 
verksamheten vilket Olivia berättade har varit en fördel för organisationen. Olivia förklarade 
även att externa konsulter kan se organisationen objektivt och kan med ett utomstående 
perspektiv avgöra vilka processer som kan vara lämpade att automatisera. 
  
Malin förklarade vid intervjun om hur viktiga konsulterna varit för organisationen vid 
implementationen. Konsulterna har varit viktiga eftersom utvecklarna ständigt har blivit 
uppdaterade med ny information och även fått korta utbildningar med enklare uppgifter för att 
bli redo för de större uppgifterna som väntade när de skulle arbeta på egen hand. Malin 
poängterar att konsulternas inblandning antagligen varit avgörande för att de har lyckats med 
sin implementation av RPA i organisationen. Detta beror på att de alltid kunnat få snabba svar 
när svåra situationer uppstått och att de kunnat be om stöd vid utveckling av vissa processer. 
 

Så att jag tycker att det har varit väldigt bra men att hade vi inte haft konsulterna som en stöttepelare då 
tror jag inte det hade blivit så mycket mer än de två första processerna. För det är så som det är nu så är 
det väldigt avancerade saker på vissa processer som vi fått hjälp av dem och vissa delar har de byggt för 
oss och vi har gått igenom i efterhand med dem och vi förstår ju det men när det väl failar, processen 
failar någonstans så kan det bli svårt för oss att förstå hur det ska va för vi inte själva byggt det, men aa 
ja det är så det är. - Malin 
 

Vid intervjun förklarade Emilia att organisationen valt att anlita en extern konsultfirma 
eftersom de själva inte besatt rätt kunskap internt för att genomföra implementationen av 
RPA. Att skapa de allra bästa förutsättningarna för medarbetarna och RPA-utvecklarna har 
varit en av anledningarna till varför de valde att anlita en konsultfirma. Konsulternas 
inledande arbete tillsammans med utvecklarna och medarbetarna tror Emilia kan varit 
avgörande för att de har lyckats med implementationen. Detta beror på att medarbetarna och 
utvecklarna aldrig mött en svår situation som de inte kunnat reda ut direkt tillsammans med 
konsulterna. Detta har inte resulterat i någon oro eller tvivel för att RPA är en positiv 
förändring. Emilia förklarade även hur konsulterna stöttat organisationen i arbetet med 
strukturen i organisationen och vilka roller som behövs i en RPA-organisation. 
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Och så tränade våra konsulter utvecklarna hela tiden sen fick de ta sig an en process sen nästa steg fick 
de asså så det har gått stegvis. Så projektet, så fort de fått utbildning så handlar projektet mycket om att 
få de på banan och då var urvalet av processerna inte så svårt utan det var ju inte jag eller någon annan 
som styrde det, utan de var med konsulterna och efter deras behov. - Emilia 

 
Även Hanna som var initiativtagare till projektet förklarade vid intervjun att organisationen 
anlitat konsulter för att få hjälp eftersom de inte besitter kunskapen internt. Konsulterna 
arbetade till en början för att delvis bygga processer, men även att för finnas på plats för att 
stötta RPA-utvecklarna under cirka ett års tid. Hanna förklarade att arbetet med konsulterna 
vid uppstart har resulterat i att de kunde dra ner på konsulttimmarna och att de idag endast 
rådfrågar vid behov när svåra uppgifter eller frågor uppstår. Konsulterna var även med som 
stöd vid urvalet av RPA-utvecklare. Urvalet genomfördes med de personerna som var 
intresserade som fick genomföra testprocesser för att programmera roboten. Efter att de 
genomfört detta fick konsulterna ge sitt utlåtande om vilka som kunde vara lämpliga att 
anställas som RPA-utvecklare. Hanna betonade vikten av att ta extern hjälp om det inte finns 
internt inom organisationen för att lyckas med RPA-implementationen. Organisationen har 
sedan tidigare läst på om RPA men enligt Hanna informerade konsulterna mycket om ämnet 
vid uppstart för att lära och visa hur organisationen kan arbeta med RPA. 
  

För att identifiera rätt processer gick vi tidigt ihop med den konsultfirman då, vi gick igenom avdelning 
för avdelning i princip. Och då gick vi igenom med hjälp av konsulten som då lite utifrån sin erfarenhet, 
kände till och visste lite vart man borde hitta saker att göra. Så då gick vi igenom i princip varje 
avdelning för avdelning och såg vad kan det finnas för nånting här att automatisera. - Hanna 

 
Johanna som arbetar som RPA-utvecklare förklarade att de känt ett stort stöd från konsulterna 
och att det kan ha varit en avgörande del i implementationen för att allt skulle fungera. I 
början av implementationen var organisationen mer beroende av konsulterna för att kunna 
förstå och hantera situationer kring utvecklandet av RPA. I dagsläget stöttar konsulterna vid 
rådfrågning då utvecklarna har blivit mer oberoende då de utvecklat egen kunskap och 
erfarenhet kring området. Konsulterna har enligt Johanna varit ett viktigt stöd och utvecklarna 
upplever att de alltid kunnat vända sig till konsulterna och ställt frågor och fått snabba svar. 
 

Sen så har vi ju haft några konsulter som vi kunnat vända oss till hela tiden men det har vi fortfarande om 
det skulle vara nåt och de har också byggt några processer åt oss i början så vi är ju lite beroende av de 
ibland så att även om vi har mycket mindre kontakt med de nu så har vi alltid haft de och kunnat vända 
oss till de. - Johanna  

 
4.4 Att hantera RPA-processer 
Hantering av processerna har varit en betydande aktivitet vid implementationen av RPA 
eftersom ett bra förarbete resulterar i en större möjlighet att roboten fungerar som planerat. 
Enligt Hanna möjliggör mappningen av processerna att detaljer som krävs för att processen 
ska fungera som planerat finns med från start innan den sätts i produktion. Mappningen av 
processerna är en iterativ process där testning genomförs efter varje gång för att kontrollera 
ifall varje detalj finns med. Om det är någon detalj som saknas får de mappa om processerna 
igen och fortsätta testa fram till att alla detaljer finns.   
 

Sen var det ju precis som i många andra case att man får testa, man får låta någon som gör den här 
processen på riktigt få chansen att testa att det funkar, kolla att det här och mappa upp allting och som 
sagt oftast i början så blir det ofta att “nej nu saknades det något steg här” för att man var ovan att 
mappa på de detaljnivåerna så det var väl lite fram och tillbaka innan man kunde trycka på knappen och 
säga att nu sätter vi den i produktion. – Hanna 
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Medarbetaren Linn förklarade att det är viktigt för medarbetarna att förstå hur mappningen 
fungerar för att förstå vad det faktiskt är roboten ska genomföra och vad som ligger till grund 
för mappningen. Mappningen av processerna genomfördes därför vid flertalet workshops för 
att utveckla förståelse för mappningen hos alla medarbetare. Medarbetarna har även kunnat 
vara med och ge förslag på vilka processer som kan mappas och genomföras av en robot. 
Stödet från medarbetarna är viktigt vid mappningen av processerna eftersom de kan 
processerna i detalj vilket även resulterar i att mappningen inte behöver uppdateras flertal 
gånger innan det kan sättas i produktion.   
 

Vi har fått gett våra förslag på processer vi vill att de ska mappa och lägga på robot. Så det är det vi 
kunnat bidra med och sen finnas där som ett stöd när de mappar processen med tanke på att det är vi som 
vet hur de ska göra så och de behöver ganska tydliga direktiv - Linn  

 
Även Olivia förklarade vikten av att mappa processer då det förebygger att fel ska uppstå. 
Enligt Olivia var det många medarbetare som var intresserade av att börja mappa processerna 
som var aktuella för automatisering med hjälp av RPA. Men däremot anser Olivia att 
mappningen av processerna kunde förbättras ännu mer för att bli bättre och identifiera de 
viktigaste detaljerna. Detaljerna är viktiga för att roboten ska kunna genomföra exakt samma 
steg i processen som tidigare genomfördes manuellt utan att någonting ska gå fel och uppstå 
stopp i arbetet. 
  
Projektledaren Emilia förklarade att de valde att arbeta efter en modell för att utveckla 
processbeskrivningar. Målet med detta var att det skulle finnas någon anställd som skulle 
arbeta med att mappa processerna eftersom de är viktiga för RPA. För att försöka tillsätta 
någon som kunde mappa processerna genomförde de utbildning där de ansvariga ville fånga 
medarbetarnas intresse för att beskriva processer men det gick inte som planerat på grund av 
avsaknad av intresse från de anställda. Emilia förklarade även att det varit viktigt att definiera 
rätt processer för att uppnå synliga effekter. De valde att till början att definiera de enklare 
processerna för att det skulle resultera i synliga effekter snabbare. Däremot finns det mål att 
definiera de tyngre processerna som kräver ett längre processarbete som resulterar i effekter 
som blir synliga efter en längre tid.  

 
Vi hade en god diskussion där så då startade vi helt enkelt upp med konsulterna och tittade på vad hade vi 
för några processer så det var egentligen starten, så det blev en dokument med ett antal manuella 
processer i sånt mått som människan ska en viss dag eller viss tid gå in o göra något så det var här man 
såg den stora vinsten av att då kunna göra saker med roboten istället - Emilia  

 
Hanna förklarade att målet inför starten av implementationen av RPA var att definiera 
processer för att därefter kunna starta upp projektet och sedan utveckla mer kunskap under 
tiden. För att definiera processerna hjälpte konsulterna till i början där varje avdelnings 
processer granskades. De definierade processerna dokumenterades i ett form av verktyg med 
betygssättning för processerna som fortfarande används idag för att utveckla roboten till att 
genomföra de aktuella processerna. Att använda betygsskalan har resulterat i att de har kunnat 
definiera processer som är aktuella för att automatisera vilket möjliggör för organisationen att 
maximera nyttan. 
 

Det finns en scoring där man då kan se och där man kan se exempelvis kan vi reducera risker. Så man 
graderar allting mellan 1-10 och där 10 är hög score dvs det är något som bör göras då….Om personalen 
har en 10:a så kanske det är en 2:a på kundnyttan så det är ju inte alltid om man själv tycker det är 
tråkigt och att det är det som ger bäst nytta utåt. Sen väger man ju allting samman. - Hanna 

  



 25 

Maria förklarade vid intervjun om hur organisationen arbetar med att mappa processer som 
ska automatiseras vilket fortfarande är ett moment de arbetar med att utveckla för att 
effektivisera det arbetet mellan olika medarbetare. RPA-utvecklarna behöver detaljerade och 
utvecklade processbeskrivningar för att kunna utveckla och programmera robotarna. Om 
robotarna slutar fungera är medarbetarna som arbetar i de berörda processerna beroende av 
bra processbeskrivningar för att kunna genomföra de steg som roboten normalt sätt ska 
genomföra. Maria förklarade att det är fortfarande är otydligt vem som ska utveckla dessa 
beskrivningar vilket ofta resulterar i att RPA-utvecklarna får chansa när de ska programmera 
robotarna vilket i sin tur ofta resulterar i fel. Maria förklarade att den som blir ansvarig för att 
skapa dessa beskrivningar måste få ordentligt med tid för att kunna skapa rätt förutsättningar 
för att automatisera den processen med hjälp av RPA. 

 
4.5 Utformande av RPA-team 
Medarbetaren Josefine förklarade att en bidragande faktor till framgången i deras 
implementation av RPA är att de haft egen personal som börjat arbeta som RPA-utvecklare. 
De tre RPA-utvecklarna har tidigare arbetat tillsammans med de andra medarbetarna och varit 
en del av de övriga avdelningarna och känner därför till processerna. Att RPA-utvecklarna har 
arbetat tillsammans med de övriga medarbetarna möjliggör även att de lättare kan förstå 
varandra eftersom de kommunicerar med samma termer och inte i IT-termer. 
 

Nu har vi denna grupp som förstår våra processer som sen sitter med IT-folken och tyder vad de ska göra. 
Så vi har ett litet filter där kan man ju säga. Det hade nog varit svårare känner jag som inte är så jättebra 
på datorer för jag kan känna ibland att när man ringer IT, de hjälper till men man pratar inte alltid 
samma språk liksom, men nu gör vi det med den gruppen för de vet vad vi undrar liksom. - Josefine 

  
Hanna förklarade att de inte har behövt utökat personalstyrkan för att arbeta med utvecklingen 
av RPA då de önskade använda befintliga anställda. Anställda från andra avdelningar fick 
möjligheten att visa intresse och genomföra tester för att utvärdera ifall de var lämpade som 
RPA-utvecklare. Möjligheten att använda intern personal fanns trots att de inte var så många i 
antal då de kunde använda robotarna till de mer upprepande arbetsuppgifterna och samtidigt 
använda personalen till värdeskapande arbetsuppgifter. 
 

Vi kanske inte tänkte att här har vi en mängd människor som vi kan göra oss av med utan snarare att man 
kan använda personalen. Därmed inte sagt att inte det har blivit vi har ju lyckats att göra 
rationaliseringar, det har skett snarare genom att vi kunnat ha de här tjejerna som vi har som arbetar 
med robotics. - Hanna  
 

Vid testerna fick medarbetarna en instruktion på vad roboten skulle kunna göra men inte hur 
man skulle bygga roboten vilket resulterade i att de fick testa sig fram och prova för att lösa 
uppgiften. Detta förklarade Malin var givande för alla inblandade parter då medarbetarna 
kunde känna efter om de tyckte om arbetsuppgifterna, organisationen kunde avgöra om 
personerna var lämpade och konsulterna kunde avgöra om medarbetarna hade rätt kompetens. 
 

Man skulle göra en massa uppgifter och det var med minimalt med hjälp. Och det var ju en instruktion, 
inte att du ska klicka här och klicka där, utan vad roboten ska göra, och sen bygg det. Du skulle använda 
det man lärde sig från början, de hade en liten föreläsning sådär ehm grundläggande sen var det bara att 
testa sig fram och klara utbildningen då. - Malin  

 
Hanna förklarade händelseförloppet för rekryteringen och nämnde att organisationen valde att 
involvera och skicka ut information till alla medarbetare i Sverige för att de skulle få chans att 
visa sitt intresse för RPA. De medarbetare som blev intresserade fick möjligheten att delta vid 
ett utbildning-, och testtillfälle för att genomföra tester och bli bedömda på hur väl de kunde 
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passa för de tilltänkta tjänsterna. Att genomföra den dagen med testerna menade Hanna var ett 
bra beslut av organisationen som möjliggjorde att de enkelt och effektivt kunde sortera ut 
vilka som kunde passa för rollerna. Hanna betonar flera gånger under intervjun hur viktig 
denna uttagningen har varit och att det resulterat i att de har rätt personer på rätt plats. Det är 
just det Hanna förklarade som en av de mest framgångsrika och viktiga aktiviteterna de 
genomfört, att hitta rätt personer till rätt plats. 
 

Det måste jag säga att det var bland det bästa vi gjort för då fick de som var tända på det här, då fick man 
sållat ut ett antal som kände det här gillar jag och det var även de som konsulterna bedömde vara 
lämpade för det här och några som hade testat men sen sa tack det där var nog ingenting för mig och då 
hade de ändå fått pröva och sett hur man arbetar med robotics så det var i princip bara en person som 
jag fick gå och säga tyvärr men du vi får försöka hitta något annat till dig. - Hanna 
 

Emilia förklarade att det har varit en fördel att använda egen personal som RPA-utvecklare 
vid implementationen och inte bara IT-avdelningen eftersom de själva kunnat kontrollera när 
de behövt få en process i produktion. Om ansvaret skulle varit hos IT förklarade Emilia att 
processerna skulle ta längre tid att färdigställa och lättare glömmas bort. En av anledning till 
varför implementationen har lyckats enligt Emilia har varit för att de har haft möjligheten att 
använda egen personal som RPA-utvecklare och därmed styr vilka processer som behöver 
prioriteras exempelvis. 
  
Maria som arbetar som RPA-utvecklare förklarade hur de valdes ut till sina nuvarande 
tjänster. Att genomföra dessa tester har inte bara gynnat organisationen utan även 
medarbetarna som fick testa på att arbeta med det innan beslutet togs. De personer som 
tillsattes var noga utvalda och ett genomgående personlighetsdrag var att de oavsett tidigare 
RPA-erfarenhet har ett gemensamt intresse för system och digitalisering. Detta förklarade 
Maria är en av byggstenarna till att de i dagsläget är ett mycket sammansvetsat arbetsteam 
som arbetar bra tillsammans. Även Maria poängterade att en av förutsättningarna för att 
lyckas med en RPA-implementation är att ha rätt personer på rätt plats, inte bara som 
individer utan även hur de arbetar som ett team. 
 

Jaa asså jag hade ju hört om det o så och så tyckte jag det var spännande att testa. Och vi som blev 
utvalda tyckte de väl var lämpliga, vi var lite systemkunniga sedan tidigare inom organisationen och var 
intresserade av ämnet. - Maria 

 
Vid intervjun med Malin framkom det tydligt att urval av att rätt personer på rätt plats kan 
vara avgörande för en implementation. Testerna och uttagningen resulterade enligt Malin i att 
det är rätt personer på rätt plats i teamet. Malin förklarade att testerna fick medarbetarna att 
prova om de tyckte det var roligt och det framkom tydligt vilka som inte passade för 
uppgifterna och vilka som gjorde det. När medarbetarna hade sagt ja till uppgifterna kunde 
organisationen enkelt välja ut de med rätt kompetens vilket resulterade i det team som sitter 
på plats idag. Malin förklarade även att alla i RPA-teamet har ett tidigare systemintresse som 
också märks av i hur mycket tålamod, förståelse och nyfikenhet personerna har i arbetet med 
robotarna. 

 
Då var det alla som hade anmält intresse i början som var där ehhm och då gick de runt och då kunde de 
snabbt se vilka som skulle kunna vara lämpade för detta så det var liksom som ett litet test från deras sida 
ehm sen gav de återkoppling till initiativtagaren till projektet, alltså Hanna - Malin  

 
Johanna förklarade att nyckeln till framgång för implementationen av RPA har varit att RPA-
utvecklarna har arbetat bra tillsammans och har ett intresse för digitaliseringen, system och 
effektivisering. Enligt Johanna är det rätt personer på rätt uppgift på individnivå samtidigt 
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som de arbetar bra som team. I situationer där utvecklarna stött på problem förklarade 
Johanna att utvecklarna i teamet hjälpts åt och stöttat varandra för att lösa uppgiften. 
 
Emilia som varit projektledare vid implementationen förklarade om uttagningen av RPA-
teamet genom olika tester. Efter att de valt ut vilka som skulle arbeta med vad genomförde de 
en utbildning tillsammans med IT-avdelningen för att utveckla arbetssätt och kommunikation 
med de. Även Emilia förklarade att uttagningen med testerna var ett bra sätt att identifiera 
vilka som skulle kunna passa till de olika arbetsuppgifterna. Emilia tyckte att aktiviteten har 
hjälpt de att identifiera bästa tänkbara RPA-team inom organisationen.   
 
Samtidigt som organisationen valt att använda egen personal för att arbeta med RPA 
förklarade Hanna att det har varit viktigt att samarbeta med IT-avdelningen. IT-avdelningen 
har varit viktiga att samarbeta med då det kan uppstå problem med de tekniska områdena 
bakom RPA. Även fast RPA inte är en IT-lösning förklarade Hanna att robotarna behöver 
driftas av någon. Samarbetet möjliggör för organisationen att de själva kan styra utvecklingen 
av roboten och vad den ska genomföra samtidigt som de får stöd av IT-avdelningen med 
många års erfarenheter av de tekniska områdena som exempelvis att underhålla roboten. 
 

En viktig spelare har ju varit IT eftersom det går det och det är väl det viktigaste och även om vi ser det 
här som att vi äger själva utvecklingsresurserna vilket vi ju är väldigt glada för så att vi slipper be om 
hjälp för att be om hjälp av IT för att be om hjälp med någon snurra någonstans men däremot behövs ju 
IT för att vara med på banan för att de här robotarna ska driftas så det var väldigt viktigt att ha med de 
från början och det har vi haft. - Hanna 

 
Även Maria förklarade att IT-avdelningen har varit betydande för implementationen av RPA 
då de besitter många års erfarenhet av teknisk kunskap och RPA-utvecklarna inte är utbildade 
inom området vilket möjliggör att IT-avdelningen kan genomföra de mer tekniska delarna 
som exempelvis installera servrarna. Däremot förklarade Maria att IT-avdelningen hade 
kunnat involveras tidigare vid implementationen då de blev inblandade efter starten av 
användningen av RPA. Om IT-avdelningen hade involverats tidigare i processen hade 
ansvarsområdena kunnat varit tydligare mellan de och RPA-utvecklarna. 
  
Även Emilia ansåg att det var viktigt att samarbeta med IT-avdelningen men vill inte att de 
ska besitta hela ansvaret över implementationen av RPA. Samarbetet med IT-avdelningen 
handlar om att få hjälp med de mer tekniskt krävande områdena som inte RPA-utvecklarna 
kan men annars vill de styra implementationen med egen personal. När de större processerna 
ska automatiseras med hjälp av RPA kan det uppstå ännu mer tekniska problem som kan 
resultera att det är bra att bygga upp samarbetet med IT-avdelningen för att mer hjälp kan vara 
nödvändigt då enligt Emilia. 
  
4.6 Sammanfattning av resultat och analys 
I tabellen nedan presenteras de aktiviteter som vi identifierat genomfördes under RPA-
implementationen. Aktiviteternas beskrivning är en sammanställning av hur respondenterna 
beskrev aktiviteterna och vad de ansåg vara viktigt.  
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Tabell 3 - Sammanfattning och beskrivning av aktiviteter vid implementation av RPA 
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5 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet från litteraturstudien och resultatet från den empiriska 
studien som ligger till grund för studiens slutsatser. Diskussionen förs utifrån de aktiviteter 
som genomförts i den studerade RPA-implementationen för att identifiera karaktärsdrag för 
aktiviteter vid en implementation av RPA.  

 
Studien pekar på att utbilda och dela kunskap vid en RPA-implementation är en aktivitet som 
behöver genomföras för att skapa förståelse för förändringen. Utbildning av användarna har 
länge lyfts fram för att vara en avgörande implementationsaktivitet som ofta genomförs under 
och efter implementationer (Somers & Nelson, 2001; Sykes, 2015). Studien indikerar att 
utbildning av medarbetarna i samband med en RPA-implementation fokuserar på att dela 
kunskap om fenomenet RPA. Detta för att informera om hur robotarna fungerar och vad 
användandet av de syftar till genom exempelvis föreläsningar. Genom att informera och 
kommunicera med medarbetarna möjliggör det att de kan involveras i förändringen som RPA-
implementationen medför. Detta kan i sin tur bidra till att fler medarbetare reagerar positivt 
och vill vara en del av förändringen istället för att arbeta emot den. En implementation kan 
enligt Umble et al. (2003) och Nah et al. (2001) alltid innebära en viss oro hos medarbetarna 
eftersom de inte är medvetna om vad som ska förändras. I många fall väljer därför 
organisationer att utbilda sina medarbetare ingående för att det inte ska uppstå oro och 
funderingar kring förändringen (Nah et al., 2001; Umble et al., 2003).  
 
Vid implementationer av traditionella systemlösningar krävs det enligt Aalst et al. (2018) 
mänsklig handpåläggning och att arbetsuppgifterna i systemet genomförs av en människa. När 
en organisation däremot implementerar RPA kan den mänskliga handpåläggningen enligt 
Aalst et al. (2018) tas bort eftersom roboten genomför arbetsuppgifterna som en digital 
medarbetare. Samtidigt pekar studiens resultat på att robotarna inte är helt pålitliga då de kan 
sluta fungera. Detta kräver då att det finns mänsklig kompetens internt för att kunna slutföra 
arbetsuppgifterna för att undvika förseningar. Vid implementationer av systemlösningar enligt 
Sykes (2015) genomför användarna istället alla steg i en arbetsuppgift från start till slut vilket 
kräver att användarna behöver förstå funktionaliteten i systemet för att kunna genomföra alla 
steg. Därför är det vid implementationer av systemlösningar viktigt att utbilda användarna 
under och efter implementationen. Detta beskrivs vara viktigt för att användarna ska få en 
förståelse direkt för hur systemet och funktionerna fungerar då de själva ska genomföra hela 
arbetsuppgiften i systemet (Somers & Nelson, 2001). Studien indikerar att utbildning och dela 
kunskap möjliggör att den mänskliga kompetensen kan bevaras inom organisationen. 
Användningen av manualer är enligt studiens resultat en lösning på att behålla den mänskliga 
kompetensen. Detta möjliggör att en medarbetare kan ta vid processen där roboten slutade 
fungera. Om det finns manualer finns det också möjlighet för en medarbetare som normalt 
sett inte arbetar i processen att slutföra uppgiften om den ansvariga inte är på plats.  
 
Resultatet pekar även på att utbildningen syftar till att utbilda de anställda hur de ska arbeta 
med att definiera processer som är lämpliga att automatisera och processbeskrivningar som 
ska levereras till RPA-utvecklarna. För att en process ska vara lämplig att automatisera enligt 
Asatiani och Penttinen (2016) behöver processen kunna kartläggas och definieras steg för steg 
på detaljnivå. För att utveckla korrekta processbeskrivningar pekar studiens resultat på att det 
krävs ett tätt samarbete mellan medarbetarna och RPA-utvecklarna eftersom beskrivningarna 
innehåller detaljer som endast medarbetarna känner till. Samarbetet resulterar i att 
medarbetarna delar med sig sin kunskap om processerna som ska automatiseras vilket 
resulterar i att utvecklingen av RPA effektiviseras och kan sättas i produktion snabbare då rätt 
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uppgifter finns från start. Vid implementation av en ny systemlösning handlar utbildningen av 
användarna om att få de att förstå funktionaliteten i processerna för att genomföra processen 
på rätt sätt för att kunna utnyttja systemets fulla potential (Sykes, 2015). Studiens resultat 
indikerar att fokus vid utbildning vid en RPA-implementation istället fokuserar på att utbilda 
om fenomenet RPA och hur processbeskrivningarna ska utformas för att ge korrekta 
beskrivningar till RPA-utvecklarna.        
 
Studiens resultat pekar på att RPA kräver noggrannhet i processbeskrivningar för att 
utvecklarna ska kunna programmera roboten att genomföra arbetsuppgiften. Resultatet från 
studien pekar även på att automatisering med hjälp av RPA inte nödvändigtvis innebär några 
förändringar i de befintliga processerna. Detta för att RPA anpassas efter de befintliga 
processerna i organisationen och inte tvärtom. En traditionell systemimplementation kräver 
däremot ofta enligt Okrent och Vokurka (2004) att organisationer behöver genomföra 
förändringar i organisationsstrukturen och i processerna för att anpassa verksamheten efter 
systemet och de nya arbetssätten. Studiens resultat pekar på att utgångspunkten vid en RPA-
implementation är att arbeta utifrån de befintliga processerna och anpassa robotarna därefter. 
Det är då viktigt att detaljerna i processbeskrivningarna är 100% korrekta eftersom roboten 
ska genomföra exakt de steg en människa annars genomfört manuellt, utan att någonting ska 
gå fel och stoppa upp arbetet i processerna. De exakta steg som en människa tidigare 
genomförde i den befintliga systemlösningen behöver enligt Aalst et al. (2018) kunna 
definieras och preciseras för att roboten ska kunna genomföra processen korrekt. Noterbart är 
att organisationer vid en traditionell implementation ofta arbetar med utgångspunkt från 
systemets funktionalitet och förändrar sina processer därefter för att systemet ska stödja 
arbetet (Okrent & Vokurka, 2004; Shirouyehzad et al., 2011). 
 
Mappningen och beskrivningen av processerna involverar medarbetarna i RPA-
implementationen då de enligt studiens resultat får vara del av det vardagliga arbetet med 
RPA. Resultatet från studien visar att kommunikationen mellan medarbetare och RPA-
utvecklarna är en avgörande faktor för att processbeskrivningarna ska bli korrekta eftersom 
resultatet baseras på vad som kommuniceras mellan de två parterna. Medarbetarna som 
arbetar i processerna som ska automatiseras helt eller en viss del måste kunna förmedla de 
exakta stegen som de vanligtvis hade genomfört in i minsta detalj. Fungerar inte 
kommunikationen och det leder till att beskrivningarna blir fel, blir också programmeringen 
av robotarna fel enligt studiens resultat vilket leder till att implementationen endast resulterat i 
att organisationen förlorat pengar och blivit ineffektiva i sitt arbete. 
 
Studiens resultat pekar på att arbetet med processbeskrivningar är en iterativ process som 
alltid kan justeras och förbättras ytterligare efter att processen testats med roboten. Testerna 
vid en implementation av RPA genomförs enligt studiens resultat innan de sätts i produktion 
för att kontrollera att de aktuella processerna genomförs korrekt enligt processbeskrivningen. 
När en organisation ska implementera en ny systemlösning är en av aktiviteterna som 
genomförs systemtestning i olika former (Kumar et al., 2003; Françoise et al., 2009). Testerna 
genomförs för att säkerställa att funktionaliteten i systemet fungerar som planerat och att det 
uppfyller de krav och mål som organisationerna har (Françoise et al., 2009).  
 
I studiens resultat visade det sig att konsulterna som anställdes vid RPA-implementationen 
har varit avgörande för att organisationen skulle kunna genomföra implementationen. Detta 
beror på att konsulterna har kunnat deltat kunskap, givit stöd och informerat om RPA. 
Konsulter används även vid implementationer av traditionella systemlösningar för att stötta 
innan, under och efter implementationen genom att bidra med kunskap och erfarenhet om 
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vilka val som är lämpliga att göra (Somers & Nelson, 2001); Snider et al., 2009). 
Användandet av konsulter har även varit viktigt för att minska oron för vad RPA-
implementationen skulle medföra. Detta för att studiens resultat indikerade på att om 
kunskapen internt saknas kring RPA kan det verka skrämmande och stort. Med hjälp av 
konsulter kan medarbetarna få information och kan därmed utveckla kunskap om fenomenet 
vilket enligt studiens resultat kan resultera i att oron minskas samt att motståndet inte blir lika 
omfattande. Studiens resultat pekar även på att det är viktigt att konsulterna är med och delar 
kunskap till RPA-utvecklarna för att robotarna ska programmeras korrekt efter de 
processbeskrivningar som tilldelats. Detta möjliggör att robotarna kan genomföra processen 
likadant som en människa tidigare genomfört vilket kan minska motståndet från medarbetarna 
enligt studiens resultat. Vid en traditionell implementation av en systemlösning syftar 
konsulterna enligt Umble et al. (2003) även till att bidra med kunskap för att undvika 
motstånd från användarna. För att undvika att motstånd uppstår från användarna kan detta 
göras med hjälp av att definiera kraven med hjälp av konsulterna då de har kunskapen sedan 
tidigare (Umble et al., 2003; Snider et al., 2009).    
 
Vid en RPA-implementation kan ledningens engagemang och stöd enligt studiens resultat 
vara viktigt för att stötta medarbetarna som arbetat i processerna som ska automatiseras för att 
förminska uppståndelsen kring RPA. Ledningens stöd vid implementation av traditionella 
systemlösningar kan också vara viktigt enligt Dong et al. (2009) för att visa på ett deltagande, 
ledarskap och engagemang. Stöd och engagemang behövs även då det ofta krävs att 
organisationerna förändrar de befintliga affärsprocesserna vid en traditionell implementering 
som oftast resulterar i större förändringar i arbetssätten för medarbetarna (Nah et al., 2001; 
Umble et al., 2003). Studiens resultat pekar på att ledningens stöd och engagemang är viktigt 
vid en RPA-implementation för att informera om att det finns andra arbetsuppgifter att arbeta 
med för medarbetarna som arbetar i de processer som ska automatiseras. De organisationer 
som väljer att automatisera sina processer enligt Asatiani och Pettinen (2016) väljer oftast att 
använda medarbetarna till att hantera och fokusera på de arbetsuppgifter som är mer 
värdeskapande vilket resulterar i att anställda inte blir av med sina arbeten.  
 
Resultatet från studien indikerar att valet av team vid RPA-implementationer och tillsättandet 
av rätt personer på rätt plats kan vara avgörande för utfallet av en RPA-implementation. 
Noterbart är att utfallet av resultatet även vid en traditionell implementation kan påverkas av 
projektgruppens utformning (Somers & Nelson, 2001; Shaul & Tauber, 2012). Att resultatet 
kan påverkas kan vara för att det är de som planerar, fördelar arbetsuppgifter och bestämmer 
de deadlines som ska finnas under implementationen. Valet av RPA-utvecklare är även viktigt 
då det enligt studiens resultat är en fördel att anställa de personerna som redan känner till 
organisationen då de kan de flesta processerna. Om processbeskrivningarna som RPA-
utvecklarna ska arbeta utifrån inte är korrekta steg för steg finns fortfarande möjligheten att de 
har kunskap om hur den aktuella processen fungerar för att på så sätt fortsätta arbetet framåt 
ändå. Att anställa ett utvecklarteam som alla arbetat inom organisationen är även fördelaktigt 
enligt studiens resultat eftersom de känner varandra och kan på så sätt kommunicera enklare 
med varandra när frågor och funderingar uppstår. Det är även fördelaktigt att enligt Nah et al. 
(2001) och Somers och Nelson (2001) välja personer från den interna organisationen vid 
traditionella systemimplementationer som har erfarenhet av arbete med organisationen, 
kunskap kring det aktuella området och med tidigare erfarenheter av implementationer för att 
uppnå bästa möjliga resultat. Studiens resultat pekar även på att det är betydelsefullt att äga 
RPA-implementationen internt och inte överlåta det till IT-avdelningen för att kunna ta egna 
och snabba beslut samt behålla kontroll över implementationen. Däremot behövs samarbete 
och stöd från IT-avdelningen enligt studiens resultat för att RPA-utvecklarna ska kunna få 
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hjälp med frågor som berör de mer tekniska områdena som exempelvis servrar vilket 
möjliggör att robotarna fungerar som planerat. 
 
Studiens resultat pekar på att kommunikation med externa parter vid en RPA-implementation 
är fördelaktigt eftersom organisationerna kan dela erfarenheter och kunskap med varandra. 
Att kommunicera och dela information internt kan enligt studiens resultat underlätta arbetet 
med att involvera medarbetarna i implementationen. Studiens resultat indikerar att 
kommunikation över avdelningsgränserna kan gynna organisationerna när frågor och 
funderingar dyker upp. Det är även viktigt att organisationerna har etablerat denna 
kommunikationen tidigt eftersom det möjliggör samarbete och hantering när svåra situationer 
uppstår eller någonting inte fungerar. Kommunikationen inom organisationerna är även viktig 
enligt studiens resultat för att dela generell information om fenomenet och aktuella 
uppdateringar kring händelser. Att kommunicera om detta bidrar enligt studiens resultat till ett 
lugn hos medarbetarna som även känner sig involverade av att delges denna information.  
 
Tidigare forskning inom RPA-området har fokuserat på att granska olika fall i organisationer 
som implementerat RPA. Fokus i dessa studier har handlat om att granskat hur 
organisationerna använder RPA i samband med outsourcing (Hallikainen, Bekkhus & Pan, 
2018) och användandet av RPA som teknik (Ansari, Diya, Patil & Patil, 2019) samt fördelar 
och utmaningar med användandet av RPA (Willcocks, Hindle & Lacity, 2019). 
Genomförandet av denna studie har däremot möjliggjort att vi kunnat undersöka det specifika 
för vad det är som karaktäriserar aktiviteter vid en RPA-implementation som bidrar med ny 
kunskap till organisationer som ska implementera RPA.  
 
5.1 Sammanställning av diskussion 
Efter genomförd diskussion har karaktärsdrag för aktiviteter vid RPA-implementationer 
kunnat identifierats. En sammanställning av aktiviteterna och dess tillhörande karaktärsdrag 
presenteras nedan i tabell 4.  
 

Tabell 4 - Aktiviteter och dess karaktärsdrag vid en RPA-implementation 
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6 Slutsats 
Denna studie inleddes med en litteraturstudie med avsikt att undersöka RPA-
implementationer. Utifrån den litteratur som studerades identifierades ett problemområde 
vilket resulterade i följande frågeställning: Vad karaktäriserar aktiviteter vid implementation 
av Robotic Process Automation? Slutsatsen från vår studie är att aktiviteter vid 
implementation av RPA karaktäriseras av att de är kommunikationsintensiva, 
processfokuserade, teambaserade, involverande, samarbetskrävande, kompetenskrävande, 
minimalt tekniska och internt ägda.   
 
De flesta aktiviteter som genomfördes vid RPA-implementationen karaktäriseras av att vara 
kommunikationsintensiva i genomförandet för att implementationen ska fungera så smidigt 
som möjligt. Karaktärsdraget processfokuserade handlar om att arbetet med RPA kretsar 
kring att ha full kontroll över detaljer i processerna och tillhörande beskrivningar. Detta 
eftersom RPA anpassas efter de befintliga processerna i organisationen. De flesta aktiviteter 
som genomfördes karaktäriseras av att vara teambaserade vilket handlar om att det är viktigt 
att välja och använda rätt personer på rätt plats i RPA-teamet. Detta för att arbetet med RPA-
implementationen ska kunna fungera så effektivt som möjligt med rätt kunskap. Involverande 
är ett karaktärsdrag som baseras på att det är viktigt att de ansvariga för RPA-
implementationen involverar alla medarbetare i organisationen. Detta genom att medarbetarna 
får delta i förändringen som RPA-implementationen resulterar i. De aktiviteter som 
genomfördes vid RPA-implementationen karaktäriseras av att vara samarbetskrävande. Detta 
eftersom det krävs samarbete mellan ledning, medarbetare och RPA-utvecklare för att lyckas 
med RPA-implementationen. Karaktärsdraget kompetenskrävande syftar till att det är viktigt 
att behålla den mänskliga kompetensen internt i organisationen ifall roboten skulle sluta 
fungera då arbetsuppgifterna behöver slutföras. De aktiviteter som karaktäriseras av att vara 
minimalt tekniska syftar till att arbetet vid en RPA-implementation inte fokuserar på att 
genomföra flertalet tekniska uppgifter utan fokuserar istället på att skapa felfria 
processbeskrivningar. Aktiviteter som karaktäriseras att vara internt ägda syftar till att de som 
genomför RPA-implementationen har kontroll och ansvar över alla beslut. Detta innebär att 
de själva kan styra implementationen och vilka processer som ska automatiseras för att 
effektivisera arbetet med RPA.  
 
Dessa slutsatser kan bidra med praktiskt kunskap till andra organisationer som ska 
implementera RPA. Slutsatserna kan användas av organisationerna för att förbereda den 
kommande implementationen. Detta möjliggör att organisationerna kan planera 
genomförandet då vi identifierat vad som karaktäriserar aktiviteter som behövs för att 
underlätta en RPA-implementation.  
 
6.1 Framtida forskning 
I takt med den digitala utvecklingen har automatisering blivit aktuellt för organisationer för 
att effektivisera verksamheterna. RPA är ett relativt nytt område som växer och det blir allt 
vanligare att organisationer implementerar för att automatisera sina processer. Detta har 
resulterat i osäkerhet kring fenomenet RPA i samhället och kring vilka konsekvenser som 
medföljer. Den osäkerhet som uppstått handlar exempelvis om vilken påverkan RPA kommer 
har på arbetsmarknaden och även kring olika säkerhetsaspekter. Till framtida forskning vore 
det därför intressant att undersöka vilken påverkan RPA har haft på arbetstillfällen och 
arbetsmiljö i samband med att allt fler robotar används för att genomföra arbetsuppgifter som 
tidigare varit manuella. Det vore även intressant att undersöka hur organisationer hanterar 
säkerhet i samband med att RPA används i organisationen då känslig data kan hanteras i 
processerna. Detta eftersom samhället går mot ett allt mer digitaliserat samhälle där 
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organisationernas affärsmodeller grundas på datainsamling av känsliga uppgifter för att 
identifiera kundernas behov och på så sätt utveckla sina värdeerbjudanden. I takt med detta 
uppstår frågor om etik och integritet i samband med att robotar tar över hanteringen av 
arbetsuppgifter och därmed känsliga personuppgifter.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide Hanna och Emilia 
Information till respondent  
Syftet med studien är att undersöka vilka aktiviteter som kan bidra till ett positivt utfall vid 
implementation av RPA. Ditt deltagande vid intervjun är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta ditt deltagande. Om det är okej med dig tänkte vi spela in samtalet för att 
kunna återgå till inspelningen under uppsatsskrivandet. Dina svar kommer vara anonyma i 
studien och vi kommer endast att använda det insamlade materialet i studiens syfte för att 
kunna besvara frågeställningen.  

 
Om intervjupersonen  

- Vad har du för roll i organisationen?  
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
- Vilken roll har du haft i projektet? 
- Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter i projektet? 
- Vad ansvarar du för i projektet?  
-  

Projektinformation  
- Varför valde ni att genomföra detta RPA-projekt? 
- Vad hade ni för konkret mål med projektet?  
- Vilka förändringar önskade ni att RPA skulle medföra till er organisation i samband 

med en implementation? 
- Hur gick fördelningen av roller till i projektet? 
- Hur har ni arbetat för att engagera era medarbetare i projektet?  
- Har ni arbetat med hela kontoret eller endast de involverade i projektet?  
- Vilka involverades i projektet?  
- Varför involverades de?  
- Hur deltog de?  
- Vad gav deltagandet för resultat?  
- Vilka anställda ansåg ni vara viktigast för att projektet skulle kunna genomföras? 
- Hur reagerade de anställda på beskedet om att ni skulle automatisera arbetsuppgifter 

med hjälp av RPA?  
- Vilka risker såg ni med att använda RPA och hur arbetade ni för att 

förebygga/motverka dessa?  
- Vilka inom organisationen har fått utbildning? 

- Vilken utbildning har de fått?  
- Vilka kriterier valde ni era utvalda processer på? 

- Varför valde ni de aktuella processerna? 
- Vilket arbete utför roboten, kan du specificera vad roboten gör?  

 
Aktiviteter under implementation 

- Vilka olika steg planerade ni att genomföra under implementationen?  
- Vilka aktiviteter genomfördes och hur?  
- Tillkom det någon eller några aktiviteter som ni ej förväntat er?  
- Vilka aktiviteter kunde ni från projektstart bedöma skulle krävas för att uppnå ett 

positivt resultat? 
 

Efter implementation 
- Vad är det ni anser är fördelen eller fördelarna med RPA? 
- Är det någon avdelning ni önskat att ni skulle involvera mer/mindre? 



 

- Hur har ert case använts för andra organisationer som riktlinje?  
- Anser ni själva att ni uppnått en lyckad implementation?  
- Varför tror du att ert RPA-projekt gick bra?  
- Finns det någon aktivitet som du anser att ni borde ha genomfört under 

implementationen? 
- Är det något ni hade förväntat er av implementationen som ni inte lyckades uppnå? 
- Vad hade ni för kunskap och erfarenheter av tidigare implementationer av RPA?  
- Vad skulle du säga är nyckeln till er framgång i detta projekt? 
- Hur skulle du definiera ett positivt utfall av en implementation?  

 
  



 

Bilaga 2 - Intervjuguide Malin, Johanna och Maria 
Om intervjupersonen  

- Vad har du för roll i organisationen?  
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
- Vilken roll har du haft i projektet? 
- Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter i projektet? 
- Vad ansvarar du för i projektet?  
-  

Information till respondenterna 
Syftet med studien är att undersöka vilka aktiviteter som kan bidra till ett positivt utfall vid 
implementation av RPA. Ditt deltagande vid intervjun är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta ditt deltagande. Om det är okej med dig tänkte vi spela in samtalet för att 
kunna återgå till inspelningen under uppsatsskrivandet. Dina svar kommer vara anonyma i 
studien och vi kommer endast att använda det insamlade materialet i studiens syfte för att 
kunna besvara frågeställningen 
 
Bakgrund till projekt  

- Vilka förändringar önskade du att RPA skulle medföra till er organisation i samband 
med en implementation? 

- Vad anser du avgör ifall en implementation av RPA lyckas eller misslyckas? 
- Vilken eller vilka aktiviteter är det roboten genomför hos er? 
- Hur har implementationen påverkat dig?  
- OM JA. Vilka av dina uppgifter har förändrats och hur?   
- Vilka risker såg du med att använda RPA? 

 
Aktiviteter under implementation 

- Vilka implementationsaktiviteter genomförde organisationen? 
- Kan du berätta hur dessa aktiviteter genomfördes?   
- Vad anser du hade kunnat förbättras? 
- Vilka aktiviteter tror du är avgörande för att man ska lyckas med en implementation 

av RPA? 
 

Efter implementation 
- Vad är det ni anser är fördelen/fördelarna med RPA? 
- Hur upplever du att beskedet om implementation av RPA togs emot av de anställda?  
- Vilka anställda har varit viktigast under implementationen?  
- Anser du att ni uppnått en lyckad implementation? Varför?  
- Varför tror du att ert RPA-projekt gick bra?  
- Finns det någon aktivitet som du anser att ni borde ha genomfört under 

implementationen? 
- Är det något ni hade förväntat er av implementationen som ni inte lyckades uppnå? 
- Vad skulle du säga är er nyckel till framgång i detta projekt? 
- Hur skulle du definiera ett positivt utfall av en implementation?  

 
  



 

Bilaga 3 - Intervjuguide Linn och Josefine 
Information till respondenterna 
Syftet med studien är att undersöka vilka aktiviteter som kan bidra till ett positivt utfall vid 
implementation av RPA. Ditt deltagande vid intervjun är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta ditt deltagande. Om det är okej med dig tänkte vi spela in samtalet för att 
kunna återgå till inspelningen under uppsatsskrivandet. Dina svar kommer vara anonyma i 
studien och vi kommer endast att använda det insamlade materialet i studiens syfte för att 
kunna besvara frågeställningen.  
 
Om intervjupersonen  

- Vad har du för roll i organisationen?  
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
- Vilken roll har du haft i projektet? 
- Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter i projektet? 
- Vad ansvarar du för i projektet?  
-  

Bakgrund till projekt  
- Vilken eller vilka aktiviteter är det roboten genomför hos er? 
- Hur blev ni informerade om att ni skulle genomföra en implementation av RPA? 
- Vad var din reaktion på att ni skulle implementera RPA? 
- Hur har implementationen påverkat dig?  

- OM JA. Vilka av dina uppgifter har förändrats och hur?   
- Vilka förändringar önskade du att RPA skulle medföra till er organisation i samband 

med en implementation? 
- Vad anser du är avgörande faktorer för om en implementation av RPA lyckas eller 

misslyckas? 
 

Aktiviteter under implementation ta du 
- Vilka implementationsaktiviteter upplever du att organisationen genomförde och hur?  
- Kände du att ni medarbetare blev inblandade i implementationsprojektet?  

- Varför/Varför inte? 
- Hur har ni medarbetare fått möjligheten att påverka projektet och dess innehåll?  
- Anser du om något behövdes förbättras? 

- OM JA → Vad isåfall? 
- Vad tror du är avgörande för att man ska lyckas med en implementation av RPA? 

 
Efter implementation 

- Vad är det du anser är fördelen/fördelarna med RPA? 
- Hur upplever du att beskedet om implementation av RPA togs emot av alla anställda?  
- Hur upplever du att resultatet av projektet blev?  

- Varför anser du att det blev ett lyckat/misslyckat utfall? 
- Finns det någon annan aktivitet som du anser borde ha genomförts under 

implementationen som inte genomfördes? 
- Är det något du hade förväntat er av implementationen som ni inte lyckades uppnå? 
- Vad skulle du säga är er nyckel till framgång i detta projekt? 
- Hur skulle du definiera ett positivt utfall av en implementation?  

  



 

Bilaga 4 - Intervjuguide Elsa 
Information till respondenterna 
Syftet med studien är att undersöka vilka aktiviteter som kan bidra till ett positivt utfall vid 
implementation av RPA. Ditt deltagande vid intervjun är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta ditt deltagande. Om det är okej med dig tänkte vi spela in samtalet för att 
kunna återgå till inspelningen under uppsatsskrivandet. Dina svar kommer vara anonyma i 
studien och vi kommer endast att använda det insamlade materialet i studiens syfte för att 
kunna besvara frågeställningen.  
 
Om intervjupersonen  

- Vad har du för roll i organisationen?  
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
- Vilken roll har du haft i projektet? 
- Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter i projektet? 
- Vad ansvarar du för i projektet?  

 
Om intervjupersonen  

- Vad har du för roll i organisationen?  
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
- Vilken roll har du haft i projektet? 
- Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter i projektet? 
- Vad ansvarar du för i projektet?  

 
Bakgrund till projekt  

- Vilken eller vilka aktiviteter är det roboten genomför hos er? 
- Hur blev du informerad om att ni skulle genomföra en implementation av RPA? 
- Hur var din reaktion på att ni skulle implementera RPA? 
- Hur har implementationen påverkat dig?  

- OM JA. Vilka av dina uppgifter har förändrats och hur?   
- Vilka förändringar önskade du att RPA skulle medföra till er organisation i samband 

med en implementation? 
- Vad anser du avgör ifall en implementation av RPA lyckas eller misslyckas? 
- Hur har du arbetat för att motivera dina anställda genom implementationen?  
- Hur upplever du att reaktionerna var från de anställda när beskedet gavs?  

 
Aktiviteter under implementation 

- Vilka implementationsaktiviteter upplever du att organisationen genomförde och hur?  
- Kände du att alla medarbetare blev inblandade i projektet? 
- Hur har du fått möjligheten att påverka projektet och dess innehåll?  
- Anser du att någonting under implementationen hade behövt förbättras?  

- OM JA → Vad isåfall? 
- Vad tror du är avgörande för att man ska lyckas med en implementation av RPA?  

 
Efter implementation 

- Vad är det du anser är fördelen/fördelarna med RPA? 
- Hur upplever du att resultatet av projektet blev? (Lyckad/misslyckad?) 

- Varför anser du att det blev lyckad/misslyckad? 
- Finns det någon annan aktivitet som du anser borde ha genomförts under 

implementationen? 
- Är det något du hade förväntat er av implementationen som ni inte lyckades uppnå? 



 

- Vad skulle du säga är er nyckel till framgång i detta projekt? 
- Hur skulle du definiera ett positivt utfall av en implementation?  

 
 
 
  



 

Bilaga 5 - Intervjuguide Olivia 
Information till respondenterna 
Syftet med studien är att undersöka vilka aktiviteter som kan bidra till ett positivt utfall vid 
implementation av RPA. Ditt deltagande vid intervjun är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta ditt deltagande. Om det är okej med dig tänkte vi spela in samtalet för att 
kunna återgå till inspelningen under uppsatsskrivandet. Dina svar kommer vara anonyma i 
studien och vi kommer endast att använda det insamlade materialet i studiens syfte för att 
kunna besvara frågeställningen.   
 
Om intervjupersonen  

- Vad har du för roll i organisationen?  
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
- Vilken roll har du haft i projektet? 
- Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter i projektet? 
- Vad ansvarar du för i projektet?  

 
Bakgrund till projekt  

- Vilken eller vilka aktiviteter är det roboten genomför hos er? 
- Hur blev du informerad om att ni skulle genomföra en implementation av RPA? 
- Hur var din reaktion på att ni skulle implementera RPA? 
- Hur har implementationen påverkat dig?  

- OM JA. Vilka av dina uppgifter har förändrats och hur?   
- Vilka förändringar önskade du att RPA skulle medföra till er organisation i samband 

med en implementation? 
- Vad anser du avgör ifall en implementation av RPA lyckas eller misslyckas? 
- Hur har du arbetat för att motivera dina anställda genom implementationen?  
- Hur upplever du att reaktionerna var från de anställda när beskedet gavs?  

 
Aktiviteter under implementation 

- Vilka implementationsaktiviteter upplever du att organisationen genomförde och hur?  
- Kände du att alla medarbetare blev inblandade i projektet? 
- Hur har du fått möjligheten att påverka projektet och dess innehåll?  
- Anser du att någonting under implementationen hade behövt förbättras?  

- OM JA → Vad isåfall? 
- Vad tror du är avgörande för att man ska lyckas med en implementation av RPA?  

 
Kompetens  

- Hur upplever du att implementationen påverkat kompetensförändringen inom 
organisationen?  

- Hur arbetar ni för att behålla kompetensen inom gruppen? 
 

Efter implementation 
- Vad är det du anser är fördelen/fördelarna med RPA? 
- Hur upplever du att resultatet av projektet blev? 

- Varför anser du att det blev lyckad/misslyckad? 
- Finns det någon annan aktivitet som du anser borde ha genomförts under 

implementationen? 
- Är det något du hade förväntat er av implementationen som ni inte lyckades uppnå? 
- Vad skulle du säga är er nyckel till framgång i detta projekt? 
- Hur skulle du definiera ett positivt utfall av en implementation?  
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