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Abstrakt
Automatisering har varit en essentiell del av processhantering och de senaste åren har Robotic
Process Automation (RPA) har blivit en allt vanligare teknik för att automatisera
regelbaserade och repetitiva processer i organisationer. Trenden förväntas fortsätta då många
organisationer ser tekniken som ett sätt att sänka kostnader eller frigöra tid till mer
värdeskapande aktiviteter. Det ökade intresset för att införa RPA utmanar existerande
strukturer för IT-styrning. Tidigare forskning har undersökt implementering av RPA i flera
organisationer men pekat på att det behövs nya metoder för att kontrollera och styra RPAinitiativen.
Denna studie ämnar undersöka hur organisationer organiseringar och kontrollerar RPAinitiativ genom frågeställningen: Under vilka omständigheter kan IT-styrning påverka
införande av RPA?
För att besvara frågeställningen och skapa förståelse för problematik relaterat till IT-styrning
och införande av RPA genomförde vi en kvalitativ studie. Studiens resultat pekar på att RPA
genomgår samma granskning som övrig IT men att IT-styrning påverkar i de fall då processer
hanterar känsliga eller sekretessbelagda data, när initiativet börjar skalas upp samt när
organisationer har rigida underhållsrutiner.
Nyckelord: Robotic Process Automation, RPA, IT-styrning, Implementering, Robotics

Abstract
Automation has been an essential part of process handling and during the last couple of years
Robotic Process Automation (RPA) has become a common technology used to automate rules
based and repetitive processes in organizations. The trend is expected to continue because
organizations see it as a way to lower cost or free up time that can be spent on more value
adding activities. The increasing interest in the implementation of RPA challenges existing
structures for IT Governance. Earlier research has examined the implementation of RPA in
numerous organizations but pointed towards a need for new methods for governance of RPA
initiatives.
This study aims to examine how organizations organize and control RPA initiatives through
the question: Under which conditions can IT Governance affect implementation of RPA?
To answer the question and create knowledge about problems relating to IT Governance and
the implementation of RPA we chose to do a qualitative study. The results of the study
suggest that RPA undergoes the same scrutiny as other IT but alludes to IT Governance
having an impact in cases where processes handle sensitive or confidential data, when the
initiative scales up and when organizations have rigid maintenance procedures.
Keywords: Robotic Process Automation, RPA, IT Governance, Implementation, Robotics
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1 Inledning
Intresset för Robotic Process Automation (RPA) har de senaste åren ökat och tekniken
erbjuder ett sätt att automatisera ineffektiva, strukturerade och regelbaserade processer.
Processer som automatiseras med RPA-verktyg behöver inte integreras med existerande
system i traditionell bemärkelse. De mjukvarurobotar som skapas under utveckling är aktiva i
gränssnitten på samma sätt som en mänsklig användare (Osmundsen, Idén & Bygstad, 2019).
Tillvägagångssättet för införande av RPA kan variera från organisation till organisation och
det finns flera aspekter som påverkar införandet. Dels så är RPA-initiativets omfattning,
organisationens storlek och organisationstyp komplicerande faktorer. Därutöver kan
skillnader i förhållningssättet till ägarskap och kontroll påverka hur RPA organiseras i den
införande organisationen. En nyckelfråga för organisationer som implementerar RPA är hur
initiativen ska organiseras (Osmundsen et al., 2019). Det finns därmed frågor kopplade till om
RPA ska anses vara traditionella IT-projekt där IT-specialister har en central roll eller om
affärssidan, med stöd av IT ska hantera initiativen.
I början av 2000-talet fick IT-styrning förnyat akademiskt och industriellt intresse genom verk
av främst Weill och Ross (Ask, Magnusson & Nilsson, 2015). Deras definition av IT-styrning
återspeglar bredare principer för företagsstyrning samtidigt som de fokuserar på hantering och
användning av IT för att uppnå företagets resultatmål (Weill & Ross, 2004). I deras
undersökning där nästan 300 företag från hela världen deltog, kunde inte ett generellt
tillvägagångssätt identifieras för effektiv IT-styrning. Definitionen syftar till att fånga
enkelheten i IT-styrning som innebär att specificera beslutsrätt och ansvarsskyldighet för att
främja önskvärt beteende vid användning av IT.
Willcocks, Lacity och Craig (2015) undersökte IT-avdelningens roll vid RPA-projekt och i
synnerhet hur RPA passar in i verksamheters styrningsprocesser. I studien drog de slutsatsen
att IT-avdelningen ställs inför utmaningar i samband med RPA-projekt och att de bör
involveras i ett tidigt skede. Stople, Steinsund, Idén och Bygstad (2017) undersökte hur RPA
implementeras i en norsk bank där lokala affärsenheter agerade på egen hand. De drog
slutsatsen att RPA-initiativ gynnas av att hållas isär från styrning av befintlig IT men blundar
inte för att det finns problem med att kringgå befintlig IT-styrning.
Studiens frågeställning är: Under vilka omständigheter kan IT-styrning påverka införande av
RPA?
Studiens syfte är att undersöka hur organisationer tänker kring styrning och kontroll av sina
respektive RPA-initiativ och skapa förståelse för under vilka omständigheter IT-styrning kan
påverka införande av RPA. Syfte med studien är därmed att bidra med en beskrivning för
under vilka omständigheter IT-styrning kan påverka införandet av RPA.
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2 Relaterad Litteratur
2.1 Robotic Process Automation
Robotic Process Automation (RPA) är en övergripande term för verktyg som är aktiva i
användargränssnitt i redan befintliga datorsystem (Aalst, Bichler & Heinzl, 2018). Det
innebär att en mjukvarurobot imiterar och utför steg i en strukturerad process som tidigare
utförts av en människa (Stople et al., 2017).
För att ett RPA-verktyg ska fungera behöver kartläggning av en process genomföras och en
mjukvarurobot konfigureras, det möjliggör för roboten att följa och utföra processens
aktiviteter (Aalst et al., 2018). Konfigureras roboten rätt utförs processen bättre, snabbare och
billigare än om en mänsklig användare skulle utföra processen (Willcocks et al., 2015;
Penttinen, Kasslin & Asatiani, 2018). RPA:s tillämpningsområde är automatisering av
regelbaserade processer som karaktäriseras av höga transaktionsvolymer och standardiserade
data där kostnader och affärsvärde är definierat (Willcocks et al., 2015). Införande av RPA
kan bidra till att människors tid frigörs och att tiden istället kan spenderas på mer kognitivt
krävande arbetsuppgifter (Stople et al., 2017).
Allt fler organisationer antingen överväger eller implementerar automatisering i deras
verksamhet genom ny teknik som RPA. Automatisering har varit en essentiell del av
processhantering, med ursprung i tillverknings-, finans- och hälsovårdsindustrin, med fokus
på produktivitet, effektivitet och kvalitetsförbättring (Kedziora & Kiviranta, 2018).
Integrering av RPA med ERP-system sker via gränssnittet vilket betyder att roboten inte
kommunicerar via Application Programming Interface (API), något som traditionellt krävts
tidigare i komplexa lösningar. Därmed finns möjligheten att använda RPA med all mjukvara
som finns i en organisation och tiden det tar att implementera en lösning är betydligt kortare
än traditionell IT (Kedziora & Kiviranta, 2018; Asatiani & Penttinen, 2016).
En del av den kritik som finns mot RPA är att funktionaliteten och integrationerna som
genereras inte är tillräckligt robusta jämfört med om de hade varit inbyggda i kärnsystemen.
Eftersom RPA är aktiva i systemens gränssnitt är robotens koppling till mjukvaran känslig för
förändringar (Asatiani & Penttinen, 2016). Sättet som RPA representeras på i nuläget är som
en tillfällig lösning med syfte att minska klyftan mellan manuell processhantering och
helautomatiska system. Vidare beskrivs RPA:s påverkan på de nuvarande anställda som en
kritik då anställda kan se mjukvarurobotar som en direkt konkurrent om jobb. Det kan skapa
en spänning mellan ledning och anställda och ett sätt att hantera den problematiken är att
tydligt kommunicera syftet med införande av RPA (Asatiani & Penttinen, 2016).

2.2 IT-styrning
I många år kunde organisationer driva sin verksamhet utan några betydande metoder för ITstyrning. Men i takt med att information och IT med har blivit en viktigare aspekt för
organisationer, har ett behov av nya hanteringsmetoder växt fram (Weill & Ross, 2004; Wu,
Straub & Liang, 2015; De Haes & Van Grembergen, 2005). Som ett resultat av utvecklingen
har IT-styrning fått en större betydelse (Weill & Ross, 2004; De Haes & Van Grembergen,
2005).
För att förstå värdeskapande med hjälp av IT undersökte Weill och Ross (2004) IT-styrning i
över 250 företag, både vinstdrivande och ideella företag. Undersökningen genomfördes i 23
länder med respondenter från Amerika, Europa, Asien och Stillahavsregionen. En definition
av IT-styrning är att specificera beslutsrätt och ansvarsskyldighet i ett ramverk för att
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uppmuntra önskvärt beteende vid användning av IT (Weill & Ross, 2004). IT-styrning ser
olika ut i olika organisationer beroende av vad som är det önskade beteendet i verksamheten.
Det beskrivs uppstå problem när det finns en missanpassning mellan önskvärt beteende och
IT-styrning (Weill & Ross, 2004).
För att uppnå en effektiv IT-styrning behöver en verksamhet adressera tre frågor:
• Vilka beslut behöver tas för att säkerställa hantering och användning av IT?
• Vem ska ta de här besluten?
• Hur ska de här besluten tas och övervakas?
Ett sätt att besvara de tre frågorna är att ta hänsyn till och ta beslut utifrån fem
sammanhängande komponenter. De komponenterna är IT-principer, IT-arkitektur, ITinfrastruktur, affärsbehov samt IT-investering och prioritering (Weill & Ross, 2004).
•

IT-principer syftar till att klargöra vilken roll IT ska ha i verksamheten och består av
en uppsättning relaterade uttalande om hur IT ska användas för att skapa värde.
Eftersom IT-principer påverkar resterande beslut som tas i organisationen är det
viktigt att de är tydligt och klart uttryckta. När principerna är formulerade och
nedskrivna fungerar de som en del av en organisations beslutsunderlag och kan
diskuteras, stödjas och utvecklas.

•

IT-arkitektur handlar om att definiera de krav som krävs för att uppnå önskvärd
standardisering och integrering av teknik och affärer. En nyckel till lyckad integration
av olika avdelningars processer är att data som används i processerna följer en
gemensam logik som stöder processintegrering. Det arkitekturella perspektivet på ITstyrning är därför nära sammankopplat med standardisering av data.

•

IT-infrastruktur utgör grunden för den planerade IT-kapaciteten och syftar till att
tillgängliggöra pålitliga tjänster. Det uppnås genom att se till att etablera rätt
uppsättning av system som tillsammans ger organisationen den IT-kapacitet som krävs
för att uppnå verksamhetens övergripande mål.

•

Affärsbehov handlar om att specificera verksamhetens behov av IT-applikationer. För
att identifiera affärsbehov utgår besluten från två motstridiga mål; kreativitet och
disciplin. Kreativitet avser att identifiera nya och mer effektiva sätt att uppnå
verksamhetsmålen och disciplin handlar om att säkerställa att IT inte underminerar
den övergripande arkitekturen som finns i verksamheten.

•

IT-investering och prioritering är en central del i verksamheter som avser att klargöra
vilken IT som verkligen behövs och vilken IT som är önskvärd men inte nödvändig.
För beslut om vilken IT som det ska investeras i behöver tre aspekter beaktas och det
är hur mycket som ska spenderas, vad det ska spenderas på samt hur behovet ser ut i
olika delar av verksamheten.

De här fem komponenterna står i relation till varandra och behöver kopplas samman för att
uppnå en effektiv IT-styrning. En anledning till att det är svårt att uppnå en effektiv ITstyrning är att underlaget som behövs för att ta besluten kommer från olika personer på olika
nivåer i verksamheten (Weill & Ross, 2004).
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I dagens globala affärsmiljö är det viktigt för verksamheter, oberoende av bransch, att se
innovation som en möjlighet och som en bidragande faktor till att uppnå sina mål (Héroux &
Fortin, 2018). En miljö som karaktäriseras av betydande förändringar och nya framväxande
teknologier bidrar till att nya arbetssätt uppstår och förändrar hur verksamheter gör affärer.
Avsaknad av kompetens bland de som tar beslut om IT-investeringar kan hindra innovativa
investeringar i IT.

2.3 IT-styrning och RPA
Det finns forskning som pekar på att det finns ett missförstånd för hur RPA passar in i
företags IT-arkitektur, infrastruktur, styrning och säkerhetprocedurer (Willcocks et al., 2015).
Det bidrar till skapandet av onödiga barriärer för införandet av RPA i verksamheter och det
finns en risk för att potentiellt försena process- och affärsfördelar som finns att uppnå. Dagens
IT-avdelningar ställs inför stora utmaningar och upplever ofta motstridiga krav från olika håll
till följd av den underliggande dynamiken bestående av affärskrav, användarkrav och
teknologiska utmaningar (Willcocks et al., 2015).
Organisationer inför RPA i en accelererande takt och trenden utmanar existerande strukturer
för IT-styrning (Osmundsen et al., 2019). RPA anskaffas och implementeras vanligtvis av
affärsenheter utanför IT-avdelningens kontroll men frågor angående hur RPA-initiativen ska
organiseras och styras är aktuella diskussionsområden. En central fråga för organisationer
som implementerar RPA är hur förhållandet till IT-avdelningen skall hanteras och organiseras
(Osmundsen et al., 2019). Willcocks et al. (2015) studerade en RPA-implementering i ett
telekomföretag. De drog slutsatsen att det var först när IT-avdelning blev involverad som
RPA-satsningen intensifierades och en förmåga började växa fram, som hade stöd hos både
affärsenheten och IT-avdelningen. Involveringen av IT-avdelningen, beskrivs därför som en
central faktor för lyckat införande av RPA (Willcocks et al., 2015). Osmundsen et al. (2019)
beskriver att tillvägagångssättet att införa RPA varierar från organisation till organisation och
är beroende av ett flertal aspekter. Dessa aspekter är; omfattning av RPA-initiativ, företagets
storlek, organisationstyp, ägarskap, kontroll och entusiasm.

2.4 Sammanfattning
Litteraturstudien pekar på att RPA införs i accelererande takt. Dels för att erhålla
kostnadsbesparingar, men också för att frigöra tid och öka effektiviteten i organisationer.
Litteraturstudien pekar också på att RPA har fördelar gentemot andra integrationstekniker då
integrationen görs via systems gränssnitt. Det för med sig fördelen att RPA kan användas med
alla system och applikationer utan att involvera IT-experter och att implementeringstiden är
kortare än vid traditionell integration via API:er. Litteraturstudien visar även att det finns
kritik mot RPA då RPA är känsligt för förändringar i gränssnittet och kan ses som en tillfällig
lösning i strävan mot att minska klyftan mellan manuell processhantering och helautomatiska
system. Litteraturstudien pekar även på att dagens globala affärsmiljö bidrar till förändringar i
form av att nya teknologier skapar nya arbetssätt. För att möjliggöra att uppnå en
organisations mål är det därför viktigt att rätt kompetens finns i en organisation så att bra
beslut kan fattas.
Litteraturstudien visar att tillvägagångssättet för införande av RPA kan variera beroende på
omfattningen av RPA-initiativet, organisationens storlek, organisationstyp, ägarskap, kontroll
och entusiasm kring införandet. Vidare pekar litteraturstudien på att IT-styrning ser olika ut
från organisation till organisation och är beroende av hur det önskvärda beteendet för
användning av IT ser ut.
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Litteraturstudien visar att det finns missförstånd för hur RPA passar in i organisationers ITstyrning, som kan skapa barriärer för införandet av RPA. Organisationer inför RPA i en allt
snabbare takt vilket utmanar existerande IT-styrning. Litteraturstudien visar att
rekommendationerna från tidigare forskning avseende hur RPA-införande ska hanteras och
organiseras är oklara.
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3 Metod
3.1 Metodansats
För att besvara frågeställningen Under vilka omständigheter kan IT-styrning påverka
införande av RPA? valde vi en kvalitativ ansats. Om syftet är att studien ska undersöka ett
visst ämne djupt, i exempelvis en eller några organisationer, är en kvalitativ ansats att föredra
(Myers, 2013). För att skapa en förståelse för problematiken kring under vilka omständigheter
IT-styrning kan påverka införande av RPA i organisationer användes en kvalitativ ansats. En
kvalitativ ansats syftar till att söka kunskap om ett fenomen för att skapa förståelse för det
som undersöks (Ahrne & Sandberg, 2015). En kvalitativ ansats valdes med hänsyn till att
möjliggöra att besvara uppsatsens frågeställning och syfte. Valet av ansats innebar också att
en förståelse för det undersökta fenomenet kunde erhållas genom intervjuer med
respondenter.

3.2 Litteraturstudie
För att erhålla förkunskap och skapa förståelse för området RPA genomfördes en
litteraturstudie. Granskning av tidigare relevant litteratur är en central del i akademiska
arbeten eftersom det skapar en överblick för var det finns ett behov av vidare undersökning
(Webster & Watson, 2002). Litteratur som ingick i litteraturstudien identifierade vi genom
sökningar i Google Scholar samt Högskolan i Halmstads OneSearch. Inledningsvis var
sökorden breda och inkluderade Robotic Process Automation, IT Governance samt Robotic
Process Automation implementation. Vid sökningarna identifierades artiklar för vilka vi först
läste abstrakter och slutsatser. Därefter gjordes en bedömning om artikeln var relevant eller ej,
baserat på om artikeln behandlade RPA eller IT-styrning i förhållande till studiens
undersökningsområde. Genom att använda befintliga artiklars referenslistor växte artikelbasen
och nya infallsvinklar identifieras. Speciellt utrymme gavs till att läsa artiklar som hade
publicerats i journaler som ingick i Högskolan i Halmstads Basket of Eight.
Litteraturstudien resulterade i en övergripande beskrivning av kunskapsläget för området RPA
och IT-styrning.

3.3 Urval
För att möjliggöra att samla in relevant information i förhållande till studiens frågeställning
”Under vilka omständigheter kan IT-styrning påverka införande av RPA?” har en uppsättning
urvalskriterier använts. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att den forskningsfråga som
studien har är avgörande för den grupp eller grupper av människor som är intressanta att
intervjua.
Ett urvalskriterium som använts var att respondenten skulle besitta erfarenhet av utveckling
och införande av RPA i sin respektive verksamhet. Det andra urvalskriteriet som användes för
att selektera intervjupersoner var att respondenterna skulle ha varit med vid införandet och
haft en central roll i samband med det. Baserat på dessa två urvalskriterier valdes ett
konsultföretag som arbetar med att utveckla mjukvarurobotar åt kunder, en
myndighetsförvaltning som utvecklar mjukvarurobotar internt för myndighetsförvaltningens
olika avdelningar, en kommun som hade genomfört en pilot på RPA samt en koncern med
flerårig erfarenhet av RPA.
Kontakt med urvalets intervjupersoner initierades genom att en E-post-kommunikation
upptogs. I kommunikationen via E-post inkluderades en beskrivning av oss författare och vår
studie samt de områden som vi planerade att ta upp. Tio företag kontaktades av vilka fyra
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uppfyllde de urvalskriterier som satts upp för studien. Intervjupersonerna presenteras nedan i
Tabell 1.
Tabell 1. Intervjupersoner.

Organisation

Namn
Marcus
Konsultföretag
Joel
Kommun
Kim
Koncern
Anders
Myndighetsförvaltning Erik

Roll
RPA-ansvarig
Tekniskt ansvarig
Verksamhetsutvecklare
Projektledare
RPA-utvecklare

Intervjutyp
Fysisk
gruppintervju
Telefon
Telefon
Telefon

Längd
45 minuter
40 minuter
60 minuter
50 minuter

3.4 Datainsamling
Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. En
semistrukturerad intervju består av förberedda frågor som ställs utan ett strikt förhållningssätt
(Myers, 2013). Genom semistrukturerade intervjuer finns möjligheten att erhålla och bemöta
intressanta infallsvinklar med oförberedda frågor (Myers, 2013). Intervjuerna genomfördes
med ett antal standardiserade frågor där syftet var att skapa jämförbarhet mellan svar från
respondenter, vilket Ahrne och Svensson (2015) beskriver är en fördel med att använda ett
antal standardiserade frågor. Studiens ambition var att genomföra fysiska intervjuer i den
utsträckning det gick men med hänsyn till intervjupersonernas placeringsort genomfördes
majoriteten av datainsamlingen via telefonintervjuer. Totalt genomfördes fyra intervjuer, en
fysisk gruppintervju och tre telefonintervjuer.
En intervjuguide innehåller ett antal olika teman med frågor som ställs till respondenter (Fejes
& Thornberg, 2015). För att undersöka studiens frågeställning formulerades frågor som
återspeglar faser i ett införande; det vill säga före, under och efter införande
Före införande syftade till att respondenterna skulle få möjlighet att berätta hur införandet
gick till och vad som hände i samband med det. Under införande syftade till att
respondenterna skulle få möjligheten att berätta om hur RPA fungerar i deras respektive
organisationer. Efter införande syftade till att respondenterna skulle få möjlighet att berätta
om hur de ser på deras framtiden i relation till RPA.
Beroende på våra respondenters organisatoriska tillhörighet och kompetens behövde frågorna
i intervjuguiden anpassas för att erhålla empiri som tog hänsyn till olika perspektiv på RPA.
Därför skapades två olika intervjuguider; en för konsultföretaget och en för övriga
respondenter. Intervjuguiderna var snarlika men frågor som specifikt var framtagna för
konsultperspektivet fanns inte med i intervjuguiden för övriga. Därutöver ändrades vissa
formulering beroende på respondentens organisatoriska tillhörighet för övriga respondenter.
Efter godkännande från respondenter startades inspelning av intervjuerna för att underlätta
transkribering.

3.5 Analysmetod
Vi transkriberade intervjuerna för att enklare behandla det insamlade empiriska materialet.
Det gjordes för att skapa en förståelse för vad som hade sagts under intervjuerna och för att
möjliggöra en analys av det insamlade empiriska materialet.
En kod är vanligtvis ett ord eller en kort fras som symboliserar och fångar kärnan i data. I
kvalitativ analys är en kod framtagen av författaren med syfte att identifiera mönster eller
skapa kategorier och underlag för påståenden (Saldaña, 2015). Citat som vi ansåg vara
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relevanta för studiens frågeställning gjorde vi om till koder. Genom att skapa koder av
relevanta citat reducerades det empiriska materialet ner till en hanterbar nivå och citat som
inte bidrog till ett svar på studiens frågeställning togs bort.
I kvalitativ forskning kodas data för att skapa nya segment som går att använda tillsammans
(Richards, 2005) Vi grupperade koder som liknade varandra och skapade kategorier. Vi
granskade kategorierna löpande och reviderade dem tills vi ansåg att namnet på teman
reflekterade kodernas innehåll. Ett exempel är koden “End User har stort ansvar” och “ITchefen har övergripande ansvar” som utgjorde två delar av kategorin “Ansvar”.
Vi jämförde kategorierna med varandra för att avgöra om de hade någon gemensam relation.
När vi hade ett par kategorier som vi ansåg höra ihop så skapade vi teman.
Ett exempel är kategorierna “Ägarskap”, “Koordinering, “Kontroll” och “Ansvar” som
tillsammans utgjorde temat “Organisering”.
De slutgiltiga temana som analysen resulterade i var “Organisering”, “Förvaltning och
sammanhållning” samt “Regler och policies”. De här tre temana ansåg vi berättade något
om under vilka omständigheter IT-styrning kan påverka införande av RPA.

3.6 Etiska överväganden
Under uppsatsens olika delar har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Det innebar att respondenter som medverkade i intervjuer informerades om vad uppsatsen
handlade om och vilken roll den information som samlades in under intervjuerna hade i
uppsatsprocessen. De informerades också om att medverkan att delta var frivilligt och att de
när som helst kunde begära att deras utsagor och åsikter skulle exkluderas från uppsatsen.
Alla respondenter informerades också om att medverkan skulle vara anonymt och att varken
namn på personer, företag eller organisationer skulle användas i uppsatsen. Speciell hänsyn
togs också till de citat som används i uppsatsens resultatdel. Inga av de citat som används i
resultatet skulle gå att spåra till källan, varken individuellt eller gemensamt. Efter att
samtycke hade givits startades inspelning av intervjuerna som enbart sparades lokalt på
mobiltelefoner och inte laddades upp i någon molntjänst. Under transkriberingen av
intervjuerna fick alla respondenterna påhittade namn och nämndes således aldrig vid sina
riktiga namn. Det insamlade materialet har inte och kommer inte användas för något annat
ändamål än uppsatsen och togs därmed bort efter publicering i DiVA.

3.7 Metoddiskussion
En begränsning med kvalitativa studier är att dess resultat inte är generaliserbart då det syftar
till att skapa en uppfattning kring ett fenomen (Myers, 2013). Genom att vi exempelvis bara
genomförde en intervju med en kommun kunde vi inte anta att samma problem fanns hos alla
andra kommuner.
Den datainsamlingsmetod som har använts i studien är semistrukturerade intervjuer.
Intervjuer är en av de vanligaste metoderna som används i småskaliga studier.
Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår från en generell struktur av frågor,
och är en flexibel teknik som erbjuder intervjuaren en frihet att ställa oförberedda frågor
(Drever, 1995).
För att undersöka under vilka omständigheter IT-styrning kan påverka införande av RPA
bedömde vi att vi behövde möjligheten att ställa oförberedda frågor. Det fanns en fara i att
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konstruera allt för specifika frågor som skulle ställas i strikt ordning då vi behövde förhålla
oss till respondentens kunskap om området. Om vi hade tagit större hänsyn till att kartlägga
respondenternas befintliga kunskaper om RPA och IT-styrning innan intervjutillfället, hade
bättre frågor kunnat förberedas men också ställt krav på ett att respondenten kunde avsätta
mer tid för medverkan i studien. En högre involvering av respondenterna hade medfört mer
positiva effekter på studiens kvalitet.
Tracy (2010) anger trovärdighet som ett kvalitetskriterium för kvalitativa studier. För att
säkerställa studiens trovärdighet använde vi oss av urvalskriterier som gav oss olika
infallsvinklar på det undersökta fenomenet. Tracy (2010) rådgör också författare att
tillhandahålla tillräckligt med detaljer för att läsare ska kunna dra sina egna slutsatser. Vi
transkriberade intervjuerna noggrant och har tagit hänsyn till att återge respondenternas svar
på ett rättvist sätt, så att läsaren kan bedöma rimligheten i vår slutsats.
En kritik som kan riktas till studien är valet av att genomföra intervjuer med två respondenter
samtidigt. Enligt Myers (2013) är det en risk att genomföra intervjuer i grupp då
respondenterna kan påverka varandras svar. Det finns en risk att det har påverkat studiens
trovärdighet. Baserat på respondenternas olika kompetensområden bedömdes
tillvägagångssättet med en gemensam intervju som en förutsättning för att erhålla de svar som
behövs för att besvara studiens frågeställning. Men det innebar också att detaljer kan ha fallit
bort då en respondent med viktig kunskap kanske valde att vara tyst eftersom den andra
respondenten redan svarat på frågan.
En svårighet med studien har varit att hitta i respondenter. När vi i den inledande
mejlkonversationen presenterade studiens undersökningsområde, fick vi i flera fall svaret att
de inte besatt den kunskapen. Det här antydde att studien var relevant och kunde tillföra ny
kunskap. Vi märkte under intervju tre och fyra att samma resonemang fördes i relation till
flera av intervjuguidens frågor som i tidigare intervjuer. Vi ansåg därmed att trots fåtal
medverkande respondenter att deras utsagor kunde vara relevanta för fler fall och var
tillräckliga för att besvara studiens frågeställning.
Överförbarhet främjas genom att forskare tillhandahåller rika beskrivningar och skriver på ett
enkelt och inbjudande sätt (Tracy, 2010). För att underlätta överförbarhet av vår studies
resultat har vi återgett respondenternas utsagor utförligt och strukturerat studien på ett enkelt
sätt med tydliga rubriker.
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4 Resultat
4.1 Innan införande av RPA
Intresset för RPA kan uppstå av olika anledningar. Dels kan det finnas tidsödande processer
som anställda inte känner någon vidare glädje i att utföra. Men den drivande faktorn för
införande är även ett generellt intresse för tekniken:
Jag tror att det kommer mogna mer och mer och att man kommer ha konkreta
problemområden som man då ser det här som ett verktyg. Men i dagsläget och
fram tills idag så har det varit väldigt mycket nyfikenhet på tekniken och man ser
att många andra gör det och man har kanske inte helt funderat igenom, det
specifika användningsområdet eller vilka processer som passar i den egna
verksamheten. - Marcus
För de flesta projekten som Marcus är inblandade i är det specifikt RPA som är av intresse för
kunderna även om det finns andra sätt att automatisera en process. Han säger att han tror att i
takt med att RPA mognar i en organisation så blir det mer som ett verktyg som värderas
gentemot andra verktyg.
...vilket är bäst för den specifika processen eller problemställningen man
har? - Marcus
För Koncernens del var anledningen att RPA kom på tal att begreppet diskuterades på
branschrelaterade mässor och workshops. Anders säger att Koncernens IT-avdelning fick
frågor från dotterbolagen som ville veta mer om RPA och om det gick att använda i
Koncernen. IT-avdelning valde då att bygga RPA-kompetensen i sitt integrationsteam och nu
ser de satsning som en del av den digitaliseringsresan som Anders säger att alla nu gör.
Trots att människan är duktig så kan ett litet, litet fel kosta väldigt mycket pengar
och det är ju därför bankerna har kört på det här i många år och nu börjar resten
att haka på. - Anders
Erik berättar att förvaltningsmyndigheten har en arbetsgrupp som arbetar med innovativa
lösningar för framtiden. Den här arbetsgruppen har kollat på både artificiell intelligens, RPA
och blockkedjor som möjliga varianter av nya teknologier att implementera i sin verksamhet.
Ett resultat av arbetsgruppens arbete som har realiserats i förvaltningsmyndighetens
verksamhet är att RPA har implementerats. Erik fortsätter och berättar att en arkitekt
genomförde förarbete och utvärderade verktyg, olika plattformar och lösningar. Utifrån det
underlaget som presenterades startades ett projekt där ett Proof of Concept påbörjades. Erik
berättar att efter att myndighetsförvaltningens Proof of Concept var genomförd utvärderades
resultatet för att kontrollera om det här var en teknik som var lämplig för verksamheten att
använda.
Vi märkte att det var absolut lämpligt som teknik i och med att vi har en hel del
legacysystem. - Erik
De processerna som RPA hanterar idag hos myndighetsförvaltningen är inte tänkta att vara
kvar om 20 år utan fungerar som interimslösningar fram tills att legacysystem byts ut. Men
eftersom behovet fanns har en förmåga hos myndighetsförvaltningen byggts upp. Metoden
som användes var att bygga ett Center of Excellence där förmågan samlas internt. Vid behov
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anlitas sedan en konsultfirma som fungerar som resursstöd. Erik berättar att projekt hade två
leverabler.
Den ena var att sätta RPA-förmågan på plats i förvaltningsmyndigheten. Den
andra leverabeln var en automatiserad process. - Erik
Marcus berättar att RPA-projekten ofta börjar med två parallella aktiviteter; en aktivitet där
lämpliga processer för automatisering identifieras och en aktivitet där den tekniska
infrastrukturen sätts upp, tillsammans med IT-avdelningen. Vad gäller val av RPA-verktyg
finns det de som redan har bestämt sig för vad de vill använda likväl som det finns kunder
som vill ha hjälp med den delen också.
Joel säger att arbetet med att välja rätt process beror på vad syftet är. Om syftet är att
genomföra ett mindre Proof of Concept är det viktigt att processen inte är för stor, det vill
säga att den inte har för många steg i allt för många olika system. För att nyttan ska bli
påvisande för deras kunder säger Joel är det bäst om processen använder minst två system.
För att det är ju lite det som är RPA:s styrka, ibland kan man ju automatisera
någorlunda internt i ett affärssystem. Men SAP kan ju inte automatisera Agresso,
men har du båda då så kommer RPA som ett bra klister. - Joel
Joel berättar vidare att det är nästan ingen som arbetar mot bara ett system. Om bara ett
system används i en process finns det oftast en lösning i befintliga system som i alla fall
förenklar hälften av den processen. I de fallen berättar Joel att det ändå kan vara så att RPA
behövs till något samt att det är ganska vanligt att användarna ute på företag inte har full
kunskap om vad de system som används kan göra.
Marcus säger att det inte längre är så vanligt att kunder bygger ett business case innan
införande. De har sett att det fungerar i andra organisationer. Men de flesta projekt börjar som
ett Proof of Concept då de vill se hur det fungerar och få förankring och förståelse för det i
den egna verksamheten. Angående utvärderingar av vad som gjorts i samband med införande
av RPA förde Joel och Marcus samma resonemang och berättade att det inte är så vanligt att
det görs längre.
För Kim från kommunen började införandet av RPA med att deras IT-strateg föreslog en pilot
på RPA. Då visade ekonomikontoret intresse eftersom de hade en del processer som ingen
ville göra, tog lång tid att utföra och som inte gav dem någonting. De andra avdelningarna på
kommunen som var intresserade av RPA hade en längre startsträcka än ekonomikontoret.
Kim berättar att de kände sig trygga i tekniken och att det inte fanns någon större oro kring
tekniken. Oro som fanns i inledningen av införandet handlade mer om det förändringsarbetet
som de skulle genomföra. Den oro som Kim gav uttryck för var inte av teknisk karaktär utan
kretsade kring hur anställda skulle reagera. Kim berättar också att det finns en risk att de
processerna som de väljer inte är de mest lönsamma att automatisera, men för att till exempel
få med sig en specifik avdelning på banan så kan de välja att göra det ändå. Kim berättar
också om det kan finnas situationer där en anställd påverkas av införandet av RPA i form av
att arbetsuppgifter försvinner. En av kommunens anställda gav uttryck för oro och berättade
för Kim att den arbetsuppgift som roboten skulle utföra var en arbetsuppgift som den
anställda gillade att utföra.
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Den första processen som kommunen automatiserade handlade om att automatisera hantering
av digitala fakturor som tog många minuter varje dag att hantera manuellt. Kim berättar att
eftersom resultatet blev bra har RPA fått ta hand om fler processer.
Jag har massa tråkiga saker. Så det har rullat på lite av sig själv. Det vi väntar på
nu är ju lite återkopplat till det här jobbet vi aldrig gjorde innan piloten. Att vi
måste få börja prioritera och göra en kost-nytta analys på detta. - Kim
I en del av processerna i kommunen som har automatiserats av RPA var det inte den mest
önskvärda lösningen. Kim berättar exempelvis att RPA hanterar avstämningsprocesser i
ekonomisystemet. Där hade de hellre sett att funktionaliteten skulle finnas i ekonomisystemet,
men gjort bedömningen att det inte skulle tillkomma inom de närmsta fem åren. Det fanns
inte heller några öppna API:er i deras inköpssystem vilket förhindrade traditionella
integrationer och där kunde RPA bli en lösning.
Där vill vi ju så klart ha ett system med öppna API:er så att vi kan sätta upp de
här integrationerna. - Kim
Även inom Koncernens IT-avdelning ser de hellre att de kan integrera och helautomatisera än
att ha en robot. Roboten blir en utfyllnad och bro mellan teknologier och system i nuläget.
Kim berättar däremot att anledning till att kommunen ur ett större perspektiv tittar på RPA, är
att det på sikt kommer saknas många anställda framförallt inom skola och vård. Vidare säger
hon att de måste öka produktiviteten inom administrativa tjänster för att frigöra personal som
kan jobba med andra delar av verksamheten.
Vi ser ju att vi ska kunna leverera samma produkt men med mindre anställda på
sikt. - Kim
Marcus berättar att synen på automatisering har förändrats i takt med att det har visat sig att
det nästan skapas fler jobb än som försvinner. Men de som har uttalade besparingsmål med
sin automationsinföranden, måste informera om förändringar enligt lagen om
medbestämmande i arbetslivet. Kim säger också att hon anser att det är viktigt att föra en
dialog med de fackliga företrädarna för att hantera utmaningar som kan uppstå under
förändringsarbetet.
Ändrar man kollegors arbetsuppgifter så är det ju bra att ha den dialogen innan
det görs. - Kim

4.2 Problem under införande
En förutsättning för att möjliggöra införande av RPA i organisationer är att sätta upp den
tekniska infrastrukturen som behövs. Joel på konsultföretaget berättar att det behövs en
databas, en server och en utvecklingsklient. Beroende på hur olika verksamheter är
organiserade kan det behöva öppnas upp i brandväggar och sådana saker berättar Joel.
Någonstans down the line så måste du ha fram den här infrastrukturen, det måste
vara någon som bevakar att den är uppe. - Joel
Marcus berättar att verksamheter försökte för några år sedan att se RPA som ett sätt att runda
IT-avdelningar. Om IT-avdelning kringgås blir det svårt att ta det vidare i produktion och
förvalta det på riktigt som ett verktyg. Joel berättar att om man inte har med sig IT12

avdelningen så kommer de inte att vara super-positivt inställda den dagen som deras hjälp
behövs.
Det tar mer än dubbelt så lång tid att ta sig vidare sen när man försöker förankra
det hos IT i efterhand - Marcus
För Koncernens IT-avdelning bestod de inledande aktiviteterna av utbildning. Men Anders
berättar också att det fanns frågor kring hur ett integrationsteam ska arbeta med RPA. Det
fanns det frågor kring vad som ska vara traditionell automatisering och vad som ska täckas av
RPA, vad de skulle tjäna på det samt hur ett RPA-team skulle se ut.
Varför ska det vara det ena eller det andra? När blir det allt? När blir det inget?
Så egentligen var det allt det där grundliga för att stuva in det som en del av vår
leverans. - Anders
Anders berättar att det fanns både skepticism och positivitet under införandet men tillade att
mycket handlade om att faktiskt lokalisera processer och bygga upp dess flöden.
Erik förklarar att det till varje robot skapas ett systemanvändarkonto som har tillräckligt låg
behörighet för att utföra de uppgifter som roboten är skapad för att hantera. Exempelvis får
roboten inte hantera sekretesskyddad information vilket regleras genom
förvaltningsmyndighetens policys. Erik förklarar att det innebär att roboten inte får hantera
data som kan innehålla känslig information utan att det regleras av väldigt tydliga och strikta
riktlinjer. Erik berättar om informationssäkerhetsklassificeringen som klargör vad roboten får
och inte får göra. Han berättar att det finns två sidor av det här. Det ena är att det finns
tillräckligt med information för att automatisera, eller så finns det för mycket osäkerhet och
då automatiseras ingenting. Det finns tydliga regler för hur den hanteringen ser ut och Erik
exemplifierar det genom att berätta att om roboten får ett ärende som innehåller
sekretesskyddad information kan inte ärendet öppnas alls. Det regleras genom att roboten som
är inloggad inte har den behörighet som krävs och då går ärendet till en avvikelsekö. Det
innebär att roboten inte ser någonting av det som är sekretessbelagt.
Det är ju ett sätt att göra så att den kan jobba med de absolut största mängderna
ärenden som inte innehåller sekretesskyddad information. - Erik
I samband med införande av RPA finns det vissa problemområden. En del av de här
problemen handlar om frågor som är relaterade till vilken typ av rättigheter som en robot ska
och behöver få, samt vad de rättigheterna innebär för människor. Kim från kommunen
berättar att det finns ett datalager för deras beslutsstödsystem, som är ett SQL-datalager och
innehåller mycket information. Kim säger att det är ganska strikt åtkomst till datalagret
eftersom det finns både betyg från skolan men också sjukskrivningar från personal. Kim säger
att de inte vet ännu om det är ett problem eller en utmaning, men att de behöver prata om hur
de ska göra när en robot ska få tillgång.
Roboten kommer ju bara göra det vi ber den om men någon måste ju styra
roboten. Då får ju den tillgång till säkerhetsklassad information till exempel.
- Kim
Anders berättar att det har hänt att de har valt bort processer på grund av att processen har
hanterat data som inte roboten inte får hantera. Han säger att det för Koncernen har finns
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vägar runt det då ett slumpmässigt nummer kan genereras utifrån känsliga data så att roboten
kan hantera det ändå. Han tillägger dock att det är ganska sällsynt, om en anställd inte får
hantera känsliga data får förmodligen inte en robot göra det heller.
Men det har valts bort för att det är krångligt och då har det baserats på att det
skulle ta för lång tid att fixa eller att vi inte tycker att flödet blir bra. - Anders
Joel berättar att det är problematiskt att sätta upp konton till robotar. Joel beskriver att många
organisationer har standardiserade sätt för hur behörigheter delas ut till människor, om
exempelvis en ny ekonomiassistent har anställts. Men när det är en robot som ska få de
behörigheter som exempelvis en ekonomiassistent vanligtvis har uppstår problem. Ett
exempel som Joel berättar är att inom offentlig sektor används två-faktorsautentisering, vilket
innebär att en användare har ett så kallat SITHS-kort och en kod för att logga in. Joel säger att
båda delarna behövs för att få åtkomst till information i sjukvårdssystem. Det problematiska
är att beställa ett sånt kort till en icke-juridisk person, som exempelvis en robot.
Och beställa ett sådant kort till en icke-juridisk person det är inte så lätt, det går
inte. - Joel
Joel berättar att många organisationer har skiktad rättighetssystem, att de användare som
utvecklar roboten kan tilldela dem olika behörigheter så att de inte kan göra allting.
Aktiviteter som roboten utför ska lämna tillräckligt med spår efter sig, så att det går att
genomföra audit trails. Joel berättar också att spårbarhet gäller även det som utvecklare gör
med roboten samt vad som gjorts sedan förra audit trailen.
Marcus säger att specifika branscher har specifika krav och ger bank och sjukvård som
exempel. I exemplet med specifika krav för banker berättar Marcus att det måste gå att lagra
information krypterat och att det krävs certifiering för att hantera kreditkortsuppgifter. Joel
fyller i och berättar att det finns en del data retention-regler och GDPR-regler som säger hur
länge loggar får sparas som mest och minst. Det handlar om spårbarhet för transaktioner och
RPA-verktyg som inte har adekvat funktionalitet för spårbarhet sållas bort i tidigt skede. Kim
från kommunen berättar att det finns en informationssäkerhetspolicy som måste följas och att
det genomförs klassning av alla system som ska användas. För kommunen finns det också för
alla typer av information regler för hur länge information får lagras och vad som ska hända
när det ska gallras.
Där står hur länge det ska lagras och när man ska gallra och vad som ska hända
när man gallrar. - Kim
Anders säger att det inom Koncernen är GDPR som har varit det största hindret eller
paradigmskiftet men att det sköna med RPA är det är på processnivån den granskningen görs.
När den är godkänd och laglig behövs bara en kontroll att en robot kan få åtkomst till relevant
data, vilket den oftast får inom Koncernen. Får en användare se siffrorna kan en robot också
få se dem och de loggar ingen känsliga data.
Roboten klipper och klistrar och sparar inte grejer på platser den inte får spara.
Så vi har ganska mycket policies men de blir ganska lätta för att det är många
filter emellan. Men det är absolut någonting man tänker på. - Anders
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Marcus och Joel från konsultföretaget berättar att ur deras erfarenhet är synen på RPA från
IT-avdelningen olika beroende på förkunskaper. Det är alltifrån att de ser det styvmoderligt
som ytterligare ett integrationsverktyg till det att det finns en nyfikenhet på en ny teknik och
vad det kan innebära för verksamheten men också vad det kan betyda för IT-avdelning själva
i sin fortsatta utveckling. Joel berättar att vissa tycker att de inte ska ha något macroverktyg
och att det därigenom ses ännu mer styvmoderligt. Marcus berättar att vissa ser det som
ytterligare ett integrationsverktyg och vill inte ha ett verktyg till att underhålla. Joel säger att
dels så brukar de hävda att det här problemet kan vi lösa på annat sätt men det är dyrt och
komplicerat och IT-avdelning har inte tid.
Vi har haft någon kund som uttryckte det så bra, men varför har ni inte gjort det
då? Oftast så är det ju för att det blir för dyrt och komplicerat och de har inte tid.
- Joel
Anders berättar att på Koncernens IT-avdelning har huvudansvariga för RPA en
utvecklingsbakgrund. När de själva automatiserar processer blir det på ett sätt och när de
andra teamen på dotterbolagen själva automatiserar blir det på ett annat sätt. Han säger att det
ofta är när verksamheterna väljer någon från verksamheten som omskolar sig till utvecklare
som sammanhållning fallerar.
Under de här tre-fyra åren har jag märkt skillnad på att arbeta med utvecklare
och när jag har jobbat med verksamhetskollegor som skolar om sig. Det tar
längre tid och det blir inte lika snyggt och flytande. - Anders
Anders säger att om ett sökfält flyttas i ett system kan inte roboten hitta det längre och om inte
utvecklingen har gjorts ordentligt kan det ta 10–15 timmar att lokalisera felet. Han berättar
vidare att om utveckling gjorts ordentligt tar det 10–15 minuter och att det är något de stöter
på varje år. Det kommer en uppdatering och baserat på vem som har utvecklat blir det olika
nivåer av huvudvärk.

4.3 Utvärdering, samordning och skalbarhet
För kommunen så sker all utveckling via externa konsulter men processägarna finns internt i
kommunen. Om en förändring sker i ett system som innebär att RPA inte kan hantera
processen längre, är det processägarens uppgift att beställa arbetet för att åtgärda problem.
Kim ser eventuella problem med samordning av RPA om andra förvaltningar också
automatiserar processer som inkluderar ekonomisystemet. Kommunen har en riggad
organisation som kretsar kring att det är människor som har inloggningsmöjligheter till
ekonomisystemet. Kim berättar att kommunen inte riktig är förberedda på att det är en
mjukvarurobot som är inne och arbetar i system då de är vana vid att deras traditionella
integrationer har skapat arbete som anställda sedan får hantera. Hon säger också att
kostnaderna för arbetsuppgifterna märks av på ett annat sätt nu.
Det är ganska kostsamt att utveckla den här botten. Så länge det bara var en
person som gjorde det här då och då så märkte vi inte den här kostnaden på
samma sätt. - Kim
Kim från kommunen ställer sig positiva till att skala upp antalet robotar. Samtidigt säger hon
att kommunens behov idag handlar om saker som deras verksamhetssystem inte klarar av att
uppfylla. Hon säger att om de skulle ha mjukvarurobotar som substitut för alla de
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utvecklingsmål de har för sina källsystem, så skulle de inte tjäna på det för att samordningen
skulle vara för tidsödande för kommunen.
Just nu så är det ett konsultföretag som sköter all utveckling och som koordinerar och
schemalägger robotarna och därmed kan se vilka robotar som påverkar varandra.
Hon säger också att kommunen har svårt att attrahera teknisk kompetens på plats men att de
önskar att den kompetensen fanns internt så de kan vara rustade för att hantera förändringar
och inte vara så leverantörsberoende. Samtidigt skulle det avlasta de processägare som
kommunen idag måste ställa krav på att de har lite teknisk förståelse.
Hade man haft en RPA-utvecklare internt så hade man kunnat avlasta där, så
kunde ekonomer få vara specialister på ekonomi istället för att också behöva
förstå tekniken bakom RPA. - Kim
Erik berättar att till en början gjordes valet av processer med omsorg, de processerna som är
igång nu är lågt hängande frukter som har en hög verksamhetsnytta. Det innebär att
avkastning på investering tar fyra månader att räkna hem. Enligt Erik är anledningen till att de
här processerna väljs ut att de ger direkt verksamhetsnytta och är enkla att räkna hem för att få
igång satsningen. Det finns mer komplexa processer som förvaltningsmyndigheten har i
åtanke att ge sig på. Vad gäller skalbarhet berättar Erik att den ligger i deras förmåga, att den
är på plats och är intrimmad. Sakta men säkert är tanken att skala upp, och i dagsläget är det
antalet processer som skalas upp. För varje process som driftsätts kommer ett
förvaltningsansvar. Erik berättar att i dagsläget handlar det om att ha koll på de processer som
är igång och finns det ett behov av uppskalning finns den förmågan i deras Center of
Excellence.
I vårt Center of Excellence har vi en best practice i allt, både vad gäller
kravinsamling, informationssäkerhetsklassning, utveckling, driftsättning och
förvaltning. - Erik
Erik berättar om att det i deras Center of Excellence finns det en rollfördelning. Rollerna
består av en form av projektledare som sitter nära verksamheten och arbetar med att se till att
kraven kommer in rätt, att juristerna är med på banan och koordinerar möten. Sen finns det
utvecklare som sitter och kodar själva processen. Det finns även en arkitektroll som Erik
berättar behövs utifrån ett större sammanhang som har koll på hur gränsytorna ser ut, en slags
övergripande arkitekt. Sen finns det även en typ av testfunktion vilket beskrivs som en viktig
del i deras Center of Excellence. Den sista rollen som finns i förvaltningsmyndighetens
Center of Excellence är en roll med ansvar för roboten när den är i produktion, en slags
förvaltningsfunktion. Sammantaget beskrivs dessa roller behövas för att både få in nya
processer men även förvalta de gamla för att säkra att support finns hela vägen.
Anders berättar att som Koncernen bygger RPA-lösningarna nu, så har teamledare vad de
kallar för ett passivt ägarskap. Det innebär att dotterbolagen äger sina egna processer men ITavdelningen ansvarar för att se till att de fungerar. Ägarskapet ligger hos de som byggt
processen för att de kan vad som händer i den bäst samtidigt som IT-avdelningen vill ha
ansvar för licenserna och servrarna. I och med att ägarskapet är delat säger Anders att det
uppstår en gråzon. Anders ser ett problem i framtiden om det potentiellt finns över hundra
automatiserade processer i Koncernen, då skulle det bli svårt för IT-avdelningen att hålla koll
på alla uppdateringar som görs.
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När det kommer en systemuppdatering i en process vi gjorde förra året, den
kommer vi ha problem att hålla koll på och då är det väldigt viktigt att det teamet
som har kunskapen och att det teamet som äger RPA-lösningen skickar en
changerequest till oss så att vi kan följa upp. - Anders
Anders berättar också att Koncernen har behandlat RPA som andra integrationer eller system
i organisationen på så sätt att slutanvändaren också har ett stort ansvar. Han säger också att
det är sällan en robot gör en hel process själv utan den börjar eller slutar med att kontakta
någon. På så sätt hamnar roboten i symbios med någon annan och att det är lättare för den
personen att hålla koll på vad det är som ska göras.
Anders säger att det finns en naturlig uppskalning baserat efterfrågan för Koncernen. När
dotterbolagen behöver mer kapacitet så köper de fler licenser. Han berättar att den naturliga
uppskalningen gäller även för personal som kan arbeta med RPA. Han berättar också att inom
Koncernen finns områden där de inte vet hur de ska göra ännu.
Just nu har vi inte så svåra processer men det finns lite mer på andra sidan tror
jag med [Dotterbolag] där de sitter med väldigt stora analyser. Sen vet jag inte
hur roboten ska agera i det heller, det är lite oupptäckt mark för oss just nu.
- Anders
Marcus berättar att det är i förhållande till skalbarhet som många har ganska omfattande
bekymmer. Han säger att det kan finnas många anledningar till att det kan vara svårt att skala
upp och understryker vikten av att ha med sig IT-avdelning fullt ut, annars går det inte att
skala upp. Han anger också att det finns problem med att rekrytera personal som kan arbeta
med att utveckla mjukvarurobotar och att det generellt sett inte finns färdigutbildade RPAutvecklare som väntar på att börja arbeta. Han säger också att avsaknaden av en långsiktig
plan eller uttalad ambition för sin automatisering kan ställa till det. Ytterligare en anledning
till att det kan vara svårt att skala upp är att företag väljer fel processer, som antingen är för
stora eller för fragmenterade för att automatisera, eller att indata inte är tillräckligt
standardiserade för att gå vidare med. Joel tillägger att det inte är tekniskt svårt att skala upp
det utan säger att det är ett organisationsproblem. Om RPA används i större utsträckning
säger Joel att det nog krävs en avdelning som tar hand om det som inkluderar en samordnare.
Det är någon som följer upp hur robotarna jobbar, för det är en sak att två
robotar som jobbar. Det är en annan sak att ha 40 som slåss om den här tiden,
hur ska vi schemalägga dem här bäst? - Joel.
Joel fortsätter med att berätta att det är orimligt att sätta en mjukvarurobot i produktion och
tro att den ska fungera felfritt i ett år. Han säger att det kommer att hända saker i affärssystem
och verksamhetssystem som kräver åtgärder samt att det till exempel kommer att komma
ordrar eller fakturor som avviker från mallen. Marcus tillägger att om organisationer och
företag har större ambitioner som kräver flera RPA-utvecklare behövs också vad de brukar
kalla en RPA-arkitekt. Det är någon som håller ihop struktur, mallar och
namngivningsprinciper kring utveckling, så att alla inte gör olika saker. Marcus säger också
att det brukar skapas någon form av kompetenscentra, eller Center of Excellence.
Ibland så lägger man det i befintlig IT-organisation, ibland lägger man det
kanske på ett Shared Service Center, eller ibland så lägger man det i den
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verksamhetsdel som var först med att införa RPA för att det är den som har
kompetensen, ofta då kanske ekonomi. Men det är olika. - Marcus
För Koncernen säger Anders att organiseringen av det hela är ganska enkelt i nuläget eftersom
de bara har fem aktiva robotar. Det är Anders själv som samlar in processbeskrivningar,
changerequests och sköter schemaläggningen om det finns speciella krav från ägaren. Sen
koordineras det agilt där Koncernen har stående möten där de planerar sprintar och pratar om
vad som fungerar och inte fungerar. Anders berättar också att de har löpande möten med de
team som själva bygger sina RPA-lösningar och ger stöd vid behov. Anders berättar att risken
med RPA är att den dagen som Koncernen byter system så blir det många utvecklingstimmar
för att göra om. Han säger också roboten primärt behövs för att system är dåliga.
Vi har ju en äldre variant av en RPA-uppsättning som egentligen såldes in ganska
mycket av dem som var lite före, som [Företagsnamn och [Företagsnamn]. Då
var det mycket att man skulle ha RPA-controller, utvecklare och rena analytiker.
- Anders
Anders säger att många företag idag väljer bort RPA-controller, vilket även Koncernen gjorde
eftersom de anser att rollen inte är användbar vid småskaliga implementationer. Han berättar
vidare att de får se nästa år om det skulle finnas 20 robotar i Koncernen om behovet av rollen
uppstår. För sina vanliga integrationer har Koncernen auto-larm som kontaktar dem när något
sker och Anders berättar att de fokuserar på att överföra samma principer på RPAlösningarna, istället för att ha en RPA-Controller.
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5 Analys
5.1 Organisering
Studiens resultat pekar på att det finns fördelar med att lägga ägarskap och ansvarsskyldighet i
verksamheten nära processen som automatiseras. Roboten hamnar ofta i nära samarbete med
någon då RPA kan behöva ett mänskligt öga antingen före, under eller efter processens flöde.
Resultatet visar också att IT-avdelningen helst vill äga servrar och licenser för RPA-verktygen
och ansvara för de tekniska detaljerna av ett RPA-införande. Det skapar också fördelen att
verksamheten inte behöver ställa krav på att verksamhetsnära specialister även ska vara
specialister på teknik. Studiens resultat visar att ett delat ägarskap mellan IT och verksamhet
kan skapa en gråzon i samordningen. När ett system uppdateras kan roboten sluta fungera och
åtgärder kan komma att bli nödvändiga. Resultatet pekar på att ansvaret hamnar på
slutanvändaren som måste meddela IT-avdelningen för att följa upp.
Studiens resultat pekar på att uppskalning av RPA i organisationer ses som oupptäckt mark i
nuläget men att det finns en naturlig uppskalning som sker. När de licenser som köpts blir
fullt utnyttjade köps fler licenser in och när fler processer ska automatiseras anställs fler
utvecklare.
Studiens resultat pekar på att det finns osäkerheter kring hur det ska hanteras i takt med att
RPA-satsning växer. Resultatet antyder också att det inte är ett tekniskt problem att skala upp
det utan ett organisationsproblem. Studiens resultat pekar på att det finns två sätt att se på
RPA. Det ena sättet handlade om att se RPA som ett användbart integrationsverktyg i en
verktygslåda som kan används när det är lägligt. Det andra sättet kan yttra sig i ett motstånd
för tillägg i den befintliga verktygslådan. Resultatet pekar på att det kan vara viktigt att inte se
RPA som ett helt nytt verktyg som ersätter andra verktyg utan som ett verktyg i en
verktygslåda. Studiens resultat visar att det är viktigt att förhålla sig till den specifika
processen eller problemställningen som en organisation står inför. Utifrån det specifika
problemet eller problemställning är det av betydelse att kritiskt förhålla sig till om det är RPA
som är den bästa lösningen eller om det finns andra bättre alternativ.

5.2 Förvaltning och sammanhållning
Studiens resultat pekar på att det finns fördelar med att arbeta med att hålla allt enhetligt.
Studiens resultat pekar också på att vissa organisationer är mer rigida avseende
underhållsrutiner medan andra organisationer är mer vänligt inställda till att
underhållsrutinerna växer fram med tiden. Det kan bli stora skillnader beroende på om det är
traditionella utvecklare eller om det är personer från verksamheten som automatiserar.
Studien pekar på att RPA-utvecklare från verksamheten inte har med sig samma kunskaper
som traditionella utvecklare kring systemutvecklingsprinciper vilket kan ge upphov till olika
nivåer av problem. Felsökningsförmågan bygger på att utveckling har gjorts på förutbestämda
sätt och om olika delar av en organisation gör på olika sätt visar studiens resultat att det blir
svårt att hålla ihop det hela. Studiens resultat antyder att robotar inte fungerar i produktion
utan åtgärder då systemuppdateringar kan gör att gränssnittets beståndsdelar förändras. Om ett
systems gränssnittet förändras kan roboten förlora sin förmåga att navigera i systemet och det
kan ta lång tid att uppdatera robotens instruktioner om utveckling inte har gjorts enligt
förutbestämda principer. Studiens resultat tyder också på att förutbestämda principer kring
utveckling kan bli viktigt för inlärning och kunskapsdelning då nya människor ansluter sig till
organisationen.
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5.3 Regler och policys
Studiens resultat visar att RPA-verktygen genomgår samma säkerhetsgranskning som annan
IT där det ställs krav på att data är krypterad och inte skapar hål i organisationers
informationsflöde. Studien visar däremot att eftersom robotarna hanterar data, kan
organisationer stöta på befintliga regler kring datahantering och GDPR. Granskning av
datahantering görs ofta på processnivå och så länge processen i sig är godkänd behöver
organisationer bara kontrollera att robotar kan få åtkomst till systemen. Studien resultat tyder
på att det oftast inte är ett problem förutom de fall där roboten ska ha åtkomst till känslig eller
sekretessbelagd information.
Studien visar att det kan uppstå problem kring att få behörigheter till system som RPA kräver
för att robotarna ska ha möjlighet att arbeta i systemen på samma sätt som människor gör. Det
finns procedurer för åtkomst till system men de inte är utformade för robotar. Därutöver
använder flera organisationer sig av skitade rättighetssystem som bara ger åtkomst till en
specifik del men. Behörigheter till ett system kan till exempel vara sammankopplade med
lönesystemet, så när åtkomst ska ges till en användare ska användaren också läggas in i
lönesystemet. En robot ska däremot inte ha någon lön för utförda arbetstimmar.
Studiens resultat visar att det inom vården används tvåfaktorsautentisering. Det innebär att
användare har ett SITHS-kort och en kod och för att komma åt information som krävs i
processer behövs båda. Studien visar att det i nuläget inte går att beställa ett SITHS-kort till
en icke-juridisk person.
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6 Diskussion
Weill och Ross (2004) beskriver att en del av IT-styrning är att klargöra vilken roll IT ska ha i
verksamheten. Studien pekar på att detta underlättas om ägarskap för RPA läggs nära de
processerna som automatiseras. Weill och Ross (2004) skriver också att en verksamhet
behöver adressera frågor kring vilka beslut som behöver tas, vem som ska ta besluten samt
hur besluten ska tas och övervakas. Enligt studiens resultat hamnar ofta RPA i symbios med
en människa då en process ofta börjar eller slutar med att mejla någon. Studiens resultat tyder
på att ett ägarskap nära den automatiserade processen också kan tydliggör vilka beslut som
behöver tas för att RPA ska kunna leverera de önskade effekterna.
Willcocks et al. (2015) drog slutsatsen att det är när IT-avdelningen blir involverad som en
organisations RPA-förmåga kan frodas. I linje med litteraturen visar studiens resultat att tidig
involvering av IT-avdelningen är en central framgångsfaktor. Enligt studien vill ITavdelningen helst äga servrar och ansvara för de tekniska detaljerna av ett RPA-införande.
Det för med sig fördelen att verksamhetsnära personer inte behöver förskansa sig den tekniska
kunskapen för införande utan kan fortsätta vara specialister på sina respektive områden.
Studien antyder däremot att ett delat ägarskap mellan IT och verksamheten kan skapa en
gråzon där det inte är helt klart vem som har ansvar när RPA slutar att fungera, vilket kan
försvåra samordning vid felsökning och underhåll.
Studien visar att RPA kan ses på två sätt. Enligt det ena synsättet ser man RPA som ett
användbart integrationsverktyg att använda mot specifika problemställningar. Det andra
synsättet handlar om att se RPA som något tillfälligt i väntan på att bristande kärnsystem ska
uppdateras eller bytas ut.
I takt med att information och IT har blivit viktigare beståndsdelar av verksamheters
organisering har ett behov av nya metoder för IT-styrning växt fram (Weill & Ross, 2004;
Wu, Straub & Liang, 2015; De Haes & Van Grembergen, 2005). I linje med litteraturen
antyder vår studie att det finns behov av nya hanteringsmetoder för RPA då det finns
osäkerheter kring hur RPA ska hanteras i takt med att det växer. Studien tyder dock på att det
är ett organisationsproblem och inte ett tekniskt problem att skala upp. Från ett tekniskt
perspektiv finns det en naturlig uppskalning i det hela. Ju fler processer som automatiseras
desto fler licenser och RPA-utvecklare behövs, men utan uttryckta strategier för samordning
och ansvar antyder studien att det kan uppstå problem.
Weill och Ross (2004) anger beslutshierarkier som en anledning till att det är svårt att uppnå
en effektiv IT-styrning då underlag som behövs för att ta beslut kommer från olika personer
på olika nivåer i verksamheter. Studien antyder att det kan finnas en blandning av
kompetenser som är involverade vid införandet av RPA och att människor med olika
bakgrunder ger kan ge upphov till olika problemställningar som behöver lösas.
Studiens resultat pekar på att det kan skapas skillnader i utvecklingsprocessens resultat
beroende av om det är traditionella utvecklare eller personer från verksamheten som
automatiserar en process. Osmundsen et al. (2019) skriver att tillvägagångssättet som en
organisation tar för att införa RPA varierar från organisation till organisation. Vidare skriver
Osmundsen et al. (2019) att tillvägagångssättet är beroende av ett flertal aspekter som
omfattning av RPA-initiativet, organisationen storlek och organisationstyp exempelvis.
Studiens resultat pekar på att RPA-utvecklare från den egna verksamheten inte har med sig de
kunskaper som traditionella utvecklare har kring systemutvecklingsprinciper. Det kan ge
upphov till problem på olika typer av nivåer som behöver hanteras vid behov.
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Eftersom RPA är aktivt i systems gränssnitt blir robotens koppling till systemen känsliga för
förändringar i just gränssnittet (Asatiani & Penttinen, 2016). I linje med litteraturen så
indikerar studiens resultat att robotar inte fungerar i produktion utan åtgärder eftersom
systemuppdateringar kan förändra delar av gränssnittet som roboten använder. Om det saknas
förutbestämda principer för utveckling kan det ta längre tid att åtgärda jämfört med om
utveckling har gjorts enligt förutbestämda principer. Studien antyder att vissa organisationer
är mer rigida avseende underhållsrutiner medan andra är mer benägna att låta
underhållsrutiner växa fram med tiden.
Studiens resultat indikerar att felsökningsförmåga är en viktig aspekt att beakta. Robotar som
inte fungerar i produktion utan att åtgärder genomförs begränsar robotens nytta. Studien pekar
på att felsökningsförmågan förenklas om utvecklingen har genomförts efter förutbestämda
sätt. Osmundsen et al. (2019) skriver att RPA vanligtvis anskaffas och införs av affärsenheter
utanför IT-avdelningens kontroll. Det leder till frågor avseende hur RPA-initiativen ska
styras. Studiens resultat pekar på att det krävs någon form av förutbestämda principer kring
utveckling. Studiens resultat pekar också på att förutbestämda principer för utveckling av
automatiserade processer inte enbart förenklar felsökning utan också kan vara en viktig aspekt
vid inlärning och kunskapsdelning för nya personer i en organisation.
Studien visar att RPA-verktygen genomgår samma säkerhetsklassning som annan IT. Därmed
påverkar inte den befintliga IT-styrningen RPA på något nämnvärt sätt avseende regler och
policies. Granskningen av datahantering görs ofta på processnivå och om processer följer
befintliga regler och policies antyder studien att det oftast inte är ett problem att ge RPA
tillgång till samma data, förutom i de fall då processer hanterar känsliga eller sekretessbelagda
data.
Studien visar att det kan uppstå problem kring att få behörigheter till system som RPA kräver
för att robotarna ska ha möjlighet att arbeta i systemen på samma sätt som människor gör. Det
finns procedurer för åtkomst till system men de inte är utformade för robotar. Weill och Ross
(2004) skriver att när det kommer till att avgöra en organisations behov av IT utgår beslutet
från två motstridiga mål som är kreativitet och disciplin. Studiens resultat pekar på att
organisationerna har ett behov av att utföra de arbetsuppgifter som finns idag på ett mer
effektivt sätt. Weill och Ross (2004) skriver att kreativitet avser att uppnå verksamhetsmål
genom att identifiera nya och mer effektiva sätt. Vidare skriver Weill och Ross (2004) att
disciplin handlar om att inte underminera organisationens övergripande arkitektur. Studiens
resultat pekar på att det uppstår problem med att ge RPA samma behörigheter som en
mänsklig användare. I relation till det Weill och Ross (2004) beskriver som disciplin kan det
tolkas som att det disciplinära underminerar den nytta som organisationer strävar efter genom
att införa RPA. Héroux och Fortin (2018) skriver att nya framväxande teknologier skapar nya
arbetssätt. Studien visar att det inom vården exempelvis används tvåfaktorsautentisering. Det
innebär att användare har ett SITHS-kort och en kod och för att komma åt information som
krävs i processer behövs båda. När en robot skall utföra en process där tvåfaktorsautentisering
är nödvändigt blir det ett problem eftersom det inte går att beställa ett SITHS-kort till en icke
juridisk person. Det kan innebära att ineffektiva processer med den här typen av
behörighetsproblematik inte kan automatiseras.
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7 Slutsats
Studiens frågeställning var: Under vilka omständigheter kan IT-styrning påverka införandet
av RPA?
Studiens resultat indikerar att RPA genomgår samma säkerhetsklassning och granskning som
övriga IT-system som en organisation väljer att införa. Det innebär att RPA påverkas av ITstyrning i samma utsträckning som övriga IT-system i ett inledande skede. Studiens resultat
visar däremot att IT-styrning kan påverka införandet av RPA i de fall då:
•
•
•

Det finns känsliga eller sekretessbelagda data i processen.
IT-styrning påverkar när man vill skala upp.
IT-styrning påverkar i de fall då det finns rigida underhållsrutiner.

Studiens resultat visar att det finns ett behov av nya hanteringsmetoder för RPA. Det blir
tydligt när ställning ska tas till om RPA får behandla känslig eller sekretessbelagda data och
när den införande organisationen skalar upp sin satsning till att automatisera fler processer.
Därutöver kan det i organisationer som har mer rigida underhållsrutiner ställas högre krav på
RPA.

7.1 Förslag på framtida forskning
Studien fokuserade på under vilka omständigheter IT-styrning kan påverka införande av RPA
i organisationer och företag. Vid införande kan nyfikenhet på tekniken samt ett generellt
intresse att testa tekniken i den egna verksamheten vara de mest drivande faktorerna. Men
studien antyder att det är först vid uppskalning som nya potentiella problem kan yttra sig.
Vidare forskning för området kan därför fokusera på organisationer och företag som använder
ett större antal robotar och därmed har större behov av samordning och förvaltning. Under
studien framkom det också att det är i fortsättningsarbetet och i detaljerna som nya problem
uppdagas. Därför hade en fallstudie med ett längre tidsperspektiv kunnat bidra till att fler sätt
där IT-styrning påverkar RPA hade identifierats.
Studien visar också att införande av RPA kan komma att påverka individer vars
arbetsuppgifter förändras och det kan ställas krav på att de införskaffar sig ny kompetens.
Därutöver kan det finnas oro kring att förlora arbetet då automatisering finns på en
organisations agenda. Ett förslag på vidare forskning är därför är att undersöka hur individers
välmående påverkas vid införande av RPA och huruvida införandet kan ge upphov till stress
och oro.
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Bilagor
Tabell 2. Intervjuguide för konsulter.

Fas
Före införande

Fråga
Vem tar initiativ till ett RPA-projekt?
I vilket skede tar initiativtagare till RPA kontakt med er?
Varför väljs RPA och inte någon annan typ av lösning?
Finns det problem med godkännande av investeringar i
RPA?
Hur ser en typisk utvecklings- och implementeringsprocess
av RPA ut?

Under införande
Hur ser IT-avdelningar på RPA?
Behöver IT-avdelningen involveras?
Är det vanligt med motstånd och/eller misstänksamhet?
Hur yttrar sig motstånd?
Vilka kriterier behöver RPA-verktyg uppfylla för att
användas i organisationer?
Finns det policys för samspel, standardisering och
integration?
Finns det behov av att kontrollera RPA i förhållande till
befintlig IT-infrastruktur?
Ser du några problem med att RPA-initiativ utvecklas
utanför IT-avdelningen?
Finns det andra delar än IT-avdelningen som har synpunkter
på RPA?
Finns det säkerhetsrisker som påverkar utveckling och
implementering av RPA?
Efter införande
Hur tänker organisationer kring att skala upp antalet
robotar?
Vilka hinder finns för att skala upp?
Hur koordineras/styrs RPA-initiativ i organisationer?
Tabell 3. Intervjuguide för övriga.

Fas
Före införande

Fråga
Vilka processtyper är det som RPA hanterar i dagsläget hos
er?
Vilka är anledningarna till att ni valde att satsa på RPA?
Varför valdes RPA och inte någon annan typ av lösning?
Hur många robotar har ni drift i dagsläget?

Under införande
Hur gick ni vidare med att föra RPA i organisationen
Kan du beskriva hur/vad ni gjorde inledningsvis i samband
med införandet?
Finns det någon som har övergripande ansvar för RPA?
Kan du berätta om hur ni organiserat det hela? Vad finns det
för roller?
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Hur styrs RPA-initiativen?
Finns det uttalade mål med den IT som används i
organisationen?
Har ni krav på standardisering och integrationer som kan
krocka med RPA?
Har ni upplevt några konsekvenser på IT-infrastrukturen av
att införa RPA?
Har ni gjort anpassningar för att få saker och ting att
fungera?
Har ni policies för datahantering?
Finns det andra kriterier som RPA måste uppfylla för att få
användas i er organisation?
Hur ser er IT-avdelning på RPA?
Finns det andra delar av organisationen som har synpunkter
på RPA?
Finns det säkerhetsrisker som påverkar utveckling och
implementering av RPA?
Efter införande
Hur tänker er organisation kring att skala upp antalet
robotar?
Vilka hinder finns för att skala upp?
Hur koordineras RPA-initiativ i organisationer?
Hur ser ni på RPAs framtid i organisationen?
Ser du några andra problem med RPA överlag som vi inte
har varit inne på?
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