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Sammanfattning: 

Allt fler har fått upp ögonen för olika automatiseringstekniker för att underlätta för 

kunder, anställda och verksamheten. Robotic Process Automation (RPA) är en 

snabbt framväxande teknologi som automatiserar repetitiva och monotona 

arbetsprocesser som kan anses vara tidskrävande för anställda.  

  

Genom en kvalitativ fallstudie har möjligheter, utmaningar och rekommendationer 

som kan förekomma vid en implementering av RPA hos medelstora verksamheter 

som Stora Tunabyggen AB undersökts. Data som samlats in kommer från intervjuer 

och en dokumentstudie. En kvalitativ dataanalys genomfördes där möjligheter och 

utmaningar presenteras, sedan genomfördes en SWOT-analys för att finna styrkor 

och svagheter med RPA. SWOT-analysen användes sedan för att plocka fram 

rekommendationer för en eventuell implementering. 

  

Resultatet visar att det finns positiva såväl som negativa effekter vid en 

implementering av RPA som ett företag som överväger en implementering bör ha i 

åtanke. En utmaning med en implementation av RPA är att kartlägga och beskriva 

processerna som skall automatiseras. Möjligheten med detta är att personalen slipper 

fokusera på de monotona och repetitiva arbetsuppgifterna. Tunabyggen bör 

utvärdera hela verksamheten för en implementation av RPA för att få ut bästa 

möjliga effekt av RPA. En styrka med RPA är minskade mänskliga fel i 

verksamhetens arbetsprocesser. En av svagheterna med RPA är att det inte finns 

någon mänsklig kontroll före en arbetsprocess utförs.  

 

Nyckelord: Robotic Process Automation, RPA, Implementering, Automatisering  

 

  



Abstract: 

More and more people have got their eyes on different automation techniques to 

make it easier for customers, employees and the business. Robotic Process 

Automation (RPA) is a rapidly evolving technology that automates repetitive and 

monotonous business processes that can be considered time consuming for 

employees. 

  

Through a qualitative case study, opportunities, challenges and recommendations 

that may occur during an implementation of RPA in medium-sized businesses have 

been investigated, like Stora Tunabyggen AB. The collected data comes from 

interviews and a document study.  

A qualitative data analysis was carried out in which opportunities and challenges 

were presented. Then a SWOT analysis was carried out to find strengths and 

weaknesses with RPA. The SWOT analysis was then used to present 

recommendations for a possible implementation. 

  

The result shows positive as well as negative effects that medium-sized businesses 

should be aware of when considering an implementation of RPA.  

A challenge with an implementation of RPA is to map and describe the processes 

that can be automated. A possibility is that the staff no longer have to focus on 

monotonous and repetitive tasks. Tunabyggen should evaluate the entire operation 

for an implementation of RPA to get the best possible effect from RPA. A strength 

with RPA is to reduced human error in the business processes of the organisation. 

One of the weaknesses of RPA is that there is no human control before a work 

process is performed. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en introduktion och bakgrund till ämnet och till 

problemformuleringen. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar, 

avgränsningar som har gjorts samt en presentation av den aktuella 

samarbetspartnern. 

 

1.1 Bakgrund 
Automatisering är ett tillvägagångssätt som nyttjas i samhället varje dag. Allt fler 

börjar få upp ögonen för automatisering, inte minst verksamheter. Enligt Computer 

Sweden (2017) kan 2,1 miljoner svenska jobb komma att automatiseras inom 

varierande branscher, vilket kan tyda på en marknad med stor potential.  

I dagsläget vill verksamheter automatisera och effektivisera sina 

verksamhetsprocesser med hjälp av IT. Syftet med att automatisera är att avlasta 

människor och minska riskerna som finns i deras arbetsuppgifter, samt bidra till en 

ökad kvalité och effektivitet i en process (Rundqvist, 2019). Genomförandet av 

automatisering kan ske där det förekommer farliga, monotona eller repetitiva 

arbetsmoment (SKL, 2018). En automatisering av arbetsuppgifter kan medföra lägre 

kostnader och medför även att personalen kan fokusera på mer kundcentrerade 

aktiviteter, eller kritiska moment där mänsklig tillsyn krävs (UiPath, 2019).  

 

Business Process Outsourcing (BPO) är en äldre automatiseringsteknik som nyttjats 

runt om i världen för att hjälpa verksamheter med kompetens och automatisering. 

BPO har använts i 20 år och industrin finns i många länder, Indien är ett sådant land 

som förser verksamheter med automatiseringstekniken (UIPath, 2019). Dock har 

tekniken präglats av en negativ syn på outsourcing av verksamhetens processer och 

verksamheter letar nu efter andra alternativ som kan hjälpa dem (Atesci, 

Bhagwatwar, Deo, Desouza & Baloh, 2010). Robotic Process Automation är ett 

sådant alternativ som kan hjälpa verksamheter med att automatisera tjänsterna som 

outsourcas till andra verksamheter och därmed eliminerar behovet av BPO. Däremot 

är det av stor vikt att poängtera att RPA kan användas som ett komplement till 

verksamheter som är beroende av BPO eller vill nyttja båda 

automatiseringsteknikerna (UiPath, 2019).  

 

Robotic Process Automation är en av de mest avancerade och innovativa 

teknologiska framgångar inom IT (Madakam, Holmukhe & Jaiswal, 2019). RPA är 

en kombination av hårdvara, mjukvara, nätverk och automation (Madakam et al., 

2019). Den så kallade digitala medarbetaren används inom verksamheter för att lösa 

enkla och repetitiva arbetsprocesser (Precio Fishbone, 2019; UiPath, 2019), då dessa 

anses vara en tidskrävande och ineffektiv användning av arbetskraften. Detta 

möjliggör att verksamheterna kan effektivisera arbetsprocesserna, avlasta 

personalen och öka produktiviteten (UiPath, 2019). Dessutom kan den minska de 

mänskliga felen som kan förekomma vid inmatningen av viktig information i 

plattformar och applikationer (IBM, 2019). IBM, Blue Prism, UiPath och 

Automation Anywhere är exempel på verksamheter som fokuserar på RPA 

(Willcocks & Lacity, 2016). Ett stort antal större verksamheter som valt att 

implementera RPA har sett positiva resultat.  

Exempelvis implementerade O2 Telefonica ett större antal mjukvarurobotar, vilket 

effektiviserade verksamhetens transaktioner som resulterade i en “Return on 

Investment” (RoI) på 600–850% under en treårsperiod (Willcocks et al., 2015). 
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1.2 Bakgrund till problemformulering 

AB Stora Tunabyggen (Tunabyggen) är ett medelstort bostadsföretag som har hand 

om 5200 bostäder och 360 kommersiella lokaler (Tunabyggen, 2019) och ägs av 

Borlänge Kommuns Förvaltning AB (BKF). Tunabyggen är en av många 

medelstora verksamheter som har ett behov av automatisering. Detta är bakgrunden 

till föreliggande rapport. Tunabyggen nyttjar sig av ett flertal externa 

avtalsdatabaser som uppdateras kontinuerligt och skriver ut samtliga avtal som 

verksamheten är avropsberättigad på. På grund av att dessa avtalsdatabaser är 

externa och utspridda måste Tunabyggen bevaka samtliga manuellt, vilket leder till 

repetitiva och tidskrävande moment för de anställda. Tunabyggen har framfört ett 

önskemål om en automatiserad lösning som ger tillgång till avtal som verksamheten 

är avropsberättigad på. Tunabyggen önskar att samtliga avtalsdatabaser söks 

igenom. Detta för att lokalisera nya avtal och att samtliga avtal genereras och 

sammanfattas i en lista som tillgängliggörs via dess intranät. Detta underlättar för 

de 122 anställda i verksamheten som på något vis använder sig av de avtal som 

genereras. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om Robotic Process 

Automation och vilka effekter det har på medelstora verksamheter. 

 

1.4 Frågeställning 
Tunabyggen har framfört sina önskemål på vad som behöver åtgärdas. De vill ha 

lösningar till verksamhetens problematik kring datainsamlingen från de externa 

avtalsdatabaserna och presentationen av avtal. Nedan presenteras 

forskningsfrågorna som har formulerats utifrån studiens syfte:   

 

• Vilka är möjligheterna, utmaningarna och rekommendationerna för 

medelstora verksamheter som kan tänkas implementera Robotic Process 

Automation? 

• Vilka styrkor och svagheter kan Robotic Process Automation medföra till 

verksamheten? 

 

1.5 Avgränsning 
Studiens avgränsning förhåller sig till att teoretiskt beskriva vilka möjligheter och 

utmaningar en implementering av Robotic Process Automation kan medföra hos 

medelstora verksamheter. Studien kommer inte omfatta en implementation av RPA 

eller någon typ av utveckling av RPA. 

 

1.6 Samarbetspartner Precio Fishbone 
Precio Fishbone AB är ett specialistbolag som fokuserar på verksamhetsnytta och 

verksamhetsutveckling (Precio Fishbone AB, 2019). Precio Fishbone skräddarsyr 

lösningar till verksamheter för att öka affärsnytta, kostnadseffektivitet samt verkligt 

värde för sina kunder. Precio Fishbone är en verksamhet med över 200 medarbetare 

globalt och de är etablerade internationellt i både Europa och Asien.  

Precio Fishbone har ett partnerskap med UiPath, vilket har hjälpt oss att beskriva 

RPA och vilka möjligheter, utmaningar och rekommendationerna som kan tänkas 

förekomma vid en implementation. 
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2. Litteraturgenomgång 
Följande kapitel presenterar litteratur som studien är baserad på. Inledningsvis 

ges en genomgång av automatisering, som efterföljs av en beskrivning av Business 

Process Outsourcing och en beskrivning av Robotic Process Automation. 

Avslutningsvis presenteras en motivering till vald litteratur. 

2.1 Automatisering 
Begreppet automatisering är en betydelsefull del av rapporten och kommer att 

användas för att hjälpa till att definiera följande automatiseringstekniker. 

Automatisering är en teknik som används för att låta en maskin eller ett system 

utföra ett arbete (SKL, 2018; Madakam et al., 2019). Enligt Madakam et al. (2019) 

gör automatiseringsprocessen dagligt arbete snabbare, lättare och bättre. 

Automatiseringen befriar människor från repetitiva och monotona arbetsuppgifter. 

Automatisering är nödvändigt eftersom det ger människor frihet att kunna fokusera 

deras uppmärksamhet där den behövs (Hoff & Bashir, 2015). Automatisering kan 

användas för att hämta och analysera information, fatta beslut, genomföra åtgärder 

eller övervaka system (Hoff & Bashir, 2015). 

 

2.2 Business Process Outsourcing (BPO) 
Business Process Outsourcing kommer i detta avsnitt att beskrivas eftersom denna 

automatiseringsteknik användes innan RPA. Syftet med denna redogörelse är att ge 

en grund för automatiseringstekniken Robotic Process Automation. 

 

Atesci et al. (2010) anger att multinationella verksamheter har rapporterat att 

outsourcing är en viktig faktor för att kunna konkurrera på marknaden. Business 

process outsourcing är en tjänst som har funnits på marknaden i över 20 år och har 

en stabil grund i IT-världen (Lacity, Solomon, Yan & Willcocks, 2011). BPO är ett 

alternativt arbetssätt för automatisering av till exempel lönehantering, fakturering 

och förvaltning (Atesci et al., 2010). BPO är en lösning för verksamheter som inte 

besitter rätt kompetens att hantera vissa delar av deras IT-system på egen hand 

(Lacity et al, 2016). De arbetsmetoder som använts vid BPO har använts till att 

utveckla RPA (Lacity et al., 2016). Med stöd av RPA kan verksamheter minska 

beroendet att behöva outsourca tjänster till utomstående arbetskrafter.  

 

2.3 Robotic Process Automation (RPA) 
Madakam et al. (2019) förklarar att termen Robotic Process Automation innebär 

automatisering av serviceuppgifter som tidigare utförts av människor. För 

arbetsprocesser avser termen RPA konfigurerad programvara för att göra det arbete 

som tidigare gjorts av människor (Lacity et al., 2015). Exempelvis överföring av 

data från flera ingångskällor som e-post och kalkylblad till system (Lacity et al., 

2015).  Vidare beskriver Madakam et al. (2019) RPA som en mjukvara i form av en 

bot som kan härma handlingar som användare matar in. Dessa mjukvarurobotar 

interagerar med varierande delar av ett informationssystem och systematiskt ersätter 

användare (Madakam et al. ,2019). Beroende på behovet av verksamheten kan flera 

mjukvarurobotar implementeras (Lacity et al., 2015). Det är essentiellt att poängtera 

att en mjukvarurobot fokuserar enbart på sin egen process som blir framtagen av 

programmeraren (Willcocks et al., 2015). En mjukvarurobot räknas också som en 

licens och beroende på hur många processer verksamheten är i behov av att 

automatisera bör lika antal RPA-robotar implementeras (Willcocks et al., 2015). 

Dessa mjukvarurobotar använder sig av artificiell intelligens och machine learning 

(van der Aalst et al., 2017). Definitionen av en artificiell intelligens i sammanhang 
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till studien är ett program som kan användas för att efterlikna eller utveckla något 

likvärdigt som en människa skulle kunna åstadkomma (SKL, 2018). Skillnaderna 

mellan en artificiell intelligens och en människa är att en dator har kapaciteten att 

utföra en specifikt utformad uppgift betydligt snabbare än en människa (Artificiell 

intelligens, 2019). En programmerare utformar en algoritm som maskinen ska 

automatisera samt de regler som maskinen bör följa (SKL, 2018). En artificiell 

intelligens kan även hantera stora mängder data och har en obegränsad uthållighet 

(SKL, 2018). En artificiell intelligens nyttjar sig även av maskininlärning, machine 

learning. Machine learning kan definieras på olika sätt, grunden är att ett system 

utvecklar sig själv för att lära sig lösa problem som kan uppstå (SKL, 2018). 

Processen bakom machine learning sker till stor del automatiskt utan någon typ av 

tillsyn. Syftet med maskininlärning är att lära sig att känna igen olika objekt och 

företeelser som kan förekomma vid förändringar av till exempel byte av 

presentationslagret på en hemsida (Maskininlärning, 2019). Med hjälp av dessa två 

teknologier kan en mjukvarurobot fungera utan större tillsyn även om externa 

applikationer förändras (van der Aalst et al., 2017). --- 

 

Genom att utforma verksamhetens arbetsprocesser kan dessa mjukvarurobotar 

imitera en användares samtliga steg och interagera med externa verksamheters 

presentationslager för att till exempel hämta data och överföra data till en databas 

(Willcocks et al., 2015). Dessa arbetsprocesser bör utformas med noggrannhet för 

att maximalt utnyttja RPA (Kirchmer, 2017). Om det sker brister i utformningen av 

processerna kommer resultatet av RPA inte att realiseras och kan i värsta fall leda 

till betydande omarbete i processer och datainsamlingen (Kirchmer, 2017). 

 

RPA använder sig av en så kallad “outside-in method” (van der Aalst et al., 2017). 

Det innebär att en implementering av en mjukvarurobot är integrerad över IT-

systemet via presentationslager jämförelsevis mot traditionella programvaror som 

kommunicerar med andra IT-system via “back-end”(Asatiani & Penttinen, 2016). 

Detta minskar kostnaden avsevärt gentemot de traditionella tillvägagångssättet av 

implementeringar i IT-systemet (van der Aalst et al., 2017). 

 

Många IT-system är proprietära och har inga offentliga API-er, detta leder till att 

systemen har en begränsad kommunikation med andra system (Asatiani & 

Penttinen, 2016). Begränsad kommunikation finns inte för RPA eftersom 

mjukvarurobot inte arbetar mot “back-end” delen av IT-systemen (Asatiani & 

Penttinen, 2016). 

Kirchmer (2017) beskriver att RPA i praktiken har visat en markant skillnad av 

effektivitet vid en implementering av RPA, genom att byta mänsklig arbetskraft mot 

en digital arbetskraft. Han tar även upp att generella arbetssteg ska förbättra 

processeffektivitet betydligt, ofta med 40% och mer, då ska även motverkan av 

felaktig inmatning av data i IT-systemet beaktas (Kirchmer, 2017). Kirchmer (2017) 

förklarar också att implementeringskostnaden är relativt låg till en början. Även van 

der Aalst et al., (2017) tar upp likartade påståenden i deras rapport kring RPA. De 

beskriver att organisationer söker sig till snabba och kostnadseffektiva lösningar 

som kan implementeras i IT-system (van der Aalst et al., 2017). RPA är en sådan 

lösning, då det är ett tillvägagångssätt att få en hög avkastning på investeringen, en 

så kallad “Return on Investment” (RoI) (van der Aalst et al., 2017). Det kan vara en 

anledning till dess framgångar i kommersiella sammanhang under de senaste åren 

(van der Aalst et al., 2017). Asatiani & Pettinen (2016) tar även upp att RPA kan 
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komma att konkurrera ut outsourcing av rutinmässiga uppgifter och icke-

kärnuppgifter till lågkostnadsföretag som befinner sig i till exempel Indien. 

Eftersom att outsourcing kan medföra merkostnader för verksamheter i form av 

förvaltningskostnader och komplexa servicenivåavtal kan RPA eliminera dessa 

kostnader (Asatiani & Pettinen, 2016). RPA kan även eliminera 

kommunikationsproblem mellan kund och leverantör av outsourcing (Asatiani & 

Pettinen, 2016).  

 

Lacity, Willcocks & Craig (2015) tar upp att en av fördelarna med RPA är lägre 

kostnader i form av personalkostnader. Genom att eliminera behovet av att hantera 

de repetitiva och monotona arbetsuppgifterna kan personalen fokusera på mer 

kritiska arbetsuppgifter (Madakam et al., 2019). En annan fördel som nämns är att 

RPA är kompatibel till varierande plattformar, klienter, molnsystem eller så kallade 

stordatorer (Lacity et al., 2015). Till följd av sin flexibilitet kan RPA användas för 

att förbättra existerande arbetsprocesser och öka servicekvaliteten mot kunder och 

anställda (Lacity et al., 2015). Dessutom kan RPA även utföra komplexa processer 

så länge de är väl utformade och regelbaserade (Lacity et al., 2015). Eftersom RPA 

är en automatiseringsteknik som enbart utför vad verksamheten utvecklat den till, 

minskas eller elimineras mänskliga fel i form av felaktig inmatning av data eller 

hämtning av data (Kirchmer, 2017).  

Enligt Kirchmer (2017) kan RPA anses ha en relativt låg implementationskostnad, 

beroende på komplexiteten av de processer som RPA ska hantera. Lacity et al. 

(2015) beskriver ett tidigare fall av RPA som visat en hög Return on Investment, 

vilket är en egenskap som verksamheter eftertraktar. Efter en implementering av 

RPA kan verksamheten självmant bestämma hur mycket en RPA-robot skall nyttjas 

inom verksamheten, kostnaderna ökar inte vid användningen av RPA (Lacity et al., 

2015). Dock är det av angeläget att veta att systemet bör underhållas av en RPA-

leverantör om inte verksamheten själva väljer att anställa personal att underhålla 

systemet (Asatiani & Penttinen, 2016).  

 

Verksamheter bör lära sig att hantera RPA för att kunna få ut maximal effektivitet 

av den (Lacity et al., 2015). Därför är det viktigt att anställda som interagerar med 

RPA förstår anledningen till automatiseringstekniken, vad den nya teknologin 

användas till och vad effekten av det kommer att bli (Lacity et al., 2015).  

 

Eftersom en implementation av RPA kan tolkas som ett hot mot den mänskliga 

arbetskraften, kan det även påverka arbetsmoralen hos en verksamhet (Asatiani & 

Penttinen, 2016). Det är förmånligt att ha anställda med detaljerad kunskap om 

verksamhetens arbetsprocesser vid implementering av RPA (Kirchmer, 

2017).  Felaktigt utformade processer kan leda till felaktig införd data i 

verksamheten, vilket i sig kan leda till ytterligare kostnader (Kirchmer, 2017). 

Eftersom det inte förekommer några mänskliga kontroller på de framtagna 

processerna är det viktigt att de är väldefinierad och regelbaserad  (Kirchmer, 2017).  

 

RPA är ett relativt nytt tillvägagångssätt inom automatisering och därför saknas 

forskning kring ämnet (Asatiani & Penttinen, 2016). 
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2.4 Motivering till punkter i litteraturgenomgången 
Samtliga punkter under litteraturgenomgången har använts för att beskriva 

forskningsområden kring automatisering och RPA. Anledning till punkten som tar 

upp Business Process Outsourcing är för att beskriva RPAs ursprung och en annan 

relevant automatiseringsteknik. I och med att RPA kan kompletteras med BPO är 

det relevant att båda typerna av automatisering redogörs för (Willcocks et al., 2015).  

 

Med tanke på litteraturen som används i litteraturgenomgången har fokus riktats på 

att hitta möjligheterna, utmaningarna, styrkorna och svagheterna med RPA. Detta 

för att kunna nyttja resultatet vid utformningen av studiens SWOT-analys och 

slutsats.  
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3. Metod 
Följande kapitel kommer att beskriva rapportens tillvägagångssätt och de områden 

som behandlas är följande; Vald forskningsmetodik, hur litteraturstudien har 

genomförts, genomförd datainsamling, dataanalys samt en metodreflektion som 

kritiskt granskar och argumenterar för vald metod. 

3.1 Fallstudie 
Studien startade med en litteraturstudie för att få en bakgrund till ämnet RPA 

eftersom att Saunders, Lewis & Thornhill (2007) beskriver att en fallstudie som 

strategi är av stort intresse om man vill få en rik förståelse över kontexten av 

forskningen samt dess processer. Valet att genomföra en fallstudie blev då ett av 

alternativen som kunde nyttjas för att teoretiskt besvara syftet och frågeställning. En 

annan forskningsstrategi som skulle kunnat tillämpas är design och skapade, 

däremot kunde inte denna forskningsstrategi användas för att möjligheten av att 

utveckla RPA fanns inte och på grund av tidsbrist. Då blev en kvalitativ fallstudie 

utfallet.  

 

För att kartlägga utmaningar, möjligheter och rekommendationer genomfördes en 

dokumentstudie. Intervjuer genomfördes för att förstå verksamhetsproblematiken 

och för att få fram krav och behov. Eftersom datainsamlingen som nyttjades inte är 

numerisk eller sifferbaserad är studien inte kvantitativ utan kvalitativ (Oates, 2006).  

 

Figur 1 visualiserar studiens tillvägagångssätt.  

 
Figur 1 Modell över forskningsprocessen (Oates, 2006) 

 

Oates (2006) beskriver att det finns tre typer av fallstudier: förklarande studie, 

beskrivande studie och utforskande studie. I denna studie antas en beskrivande 

fallstudie som går djupare in i ämnen än vad som tas upp i en förklarande studie. 

Detta är på grund av att en beskrivande fallstudie analyserar och försöker hitta 

samband mellan olika faktorer och dess effekter. Sedan används detta mot tidigare 

litteratur för att se om det finns en annan fallstudie som hade passat bättre (Oates, 

2006). 

3.2 Litteraturstudie 
 En litteratursökning kan ha två syften utöver att den utförs för att hitta relevant 

litteratur för studiens syfte. Det första syftet med en litteraturstudie är att hitta 
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litteratur som ger en förklaring av rapportens ämne samt en teoretisk bakgrund. Då 

utgör litteraturen tidigare forskning kring ämnet och det befintliga tillståndet av 

forskningen, från exempelvis vetenskapliga artiklar. Det andra syftet med en 

litteraturstudie är när uppsatsämnet är vald. Då ger litteraturstudien relevant 

information under skrivprocessens gång som kan styrka uppsatsens syfte (Oates, 

2006). Briony Oates (2006) beskriver att litteratursökning på internet bör göras med 

varsamhet och att man bör granska litteraturens författare, trovärdighet och äkthet. 

Den sekundärdata som används i denna rapport är litteratur och artiklar som redogör 

RPA-syfte och befintliga fall där implementering av RPA har skett. 

  

Rapportens litteraturstudie har genomförts genom litteratursökningar på följande 

databaser; Högskolan Dalarnas Summon, Google Scholar och Diva, detta på grund 

av sin legitima status av att vara säkra källor för att finna relevant litteratur kring 

forskningsämnet RPA. Litteraturen som förekom vid sökningarna kring 

forskningsområdet var vetenskapliga artiklar som beskriver RPA och 

tillvägagångssättet vid en implementering. Även studier kring tidigare 

automatiseringstekniker förekom och därmed kom beslutet att beskriva BPO som är 

ett alternativt arbetssätt. Däremot är det inte studiens huvudfokus att beskriva denna 

automatiseringsteknik eller dess möjligheter och utmaningar.  

 

3.2.1 Sökord 

För att underlätta sökprocessen skapades koncept inom problemämnet som fick bli 

de sökord som användes under sökprocessen (Oates, 2006). Konceptet Robotic 

Process Automation och Automation kommer ifrån frågeställningarna. Ordet 

Automation har även översatts till svenska för att finna relevant litteratur som är 

skriven på svenska. Konceptet Buisness Process Outsourcing används inte som 

sökord utan det uppstod vid manuell sökning. Vid sökningen har de booleska 

operationerna OR och AND använts för att precisera sökträffarna till rapportens 

syfte (Oates, 2006). 

Tabell 1 är en sammanfattning av de koncept studien är uppbyggd på och har en 

definition till varje koncept samt vilken litteratur som tillhör koncepten. 

 

Tabell 1 Koncept med definition samt referenser  

 

Koncept Definition Referens 

Robotic process automation/ 

RPA 

Robotic Process 

Automation är en 

teknik som man 

använder för att 

automatisera 

arbetsuppgifter som 

människor annars 

utför manuellt. 

Asatiani & Penttinen 

(2016). Kirchmer 

(2017). 

Lacity & Willcocks 

(2016), Lacity, 

Willcocks & Craig 

(2015). Madakam, 

Holmukhe & Jaiswal 

(2019). van der Aalst, 

Bichler & Heinzl (2018). 

Willcocks, Lacity & 
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Craig (2015). Willcocks, 

Lacity & Craig (2017).  

Automation/Automatisering Införande av steg i en 

process som gör att 

processen mer eller 

mindre går av sig 

själv. 

Hoff, & Bashir (2015). 

Lacity & Willcocks 

(2016). Madakam, 

Holmukhe & Jaiswal 

(2019). Sveriges 

Kommuner och 

Landsting. (2018). 

Business Process 

outsourcing/BPO 

Utkontraktering av 

delar av en 

verksamhet. 

Atesci, Bhagwatwar, 

Deo, Desouza & Baloh, 

(2010). Lacity, 

Solomon, Yan & 

Willcocks, (2011). 

Lacity & Willcocks 

(2016). 

 

3.2.2 Sökprocess 

De databaser som har använts till rapporten innefattar internationell och nationell 

forskning och är följande databaser; Högskolan Dalarnas Summon, Google Scholar 

och DiVA. Under sökprocessen användes databasen Summons filtreringsverktyg för 

att sökresultatet endast skulle bestå av forskning som var peer reviewed. Detta 

innebär att sökresultatet endast består av publikationer som blivit kritiskt granskade 

av andra oberoende forskare som befinner sig inom samma ämnesområde (Oates, 

2006). Manuella sökningar har även gjorts till denna rapport. Detta innebär att 

relevanta forskare eller litteratur har sökts fram i sökmotorer efter att de har blivit 

nämnda i litteratur som sökts fram i de databaser som har använts. Databasen DiVA 

användes vid den manuella sökningen för att hitta relevant vetenskaplig litteratur 

från referenslistor i andra rapporter kring ämnet RPA. 

3.2.2.1 Urval 

För att identifiera användbar litteratur lästes först abstrakt, introduktion och 

sammanfattningen. Dessa tre avsnitt i en studie ger en bra överblick av innehållet 

(Oates, 2006). När användbar litteratur påträffades, lästes den i fulltext för att hitta 

lämpliga refereringar till denna studie. Nedan i detta avsnitt presenteras tabell 2 den 

visar hur databaser och sökord har kombinerats för att finna litteraturen som använts 

i denna studie. Tabell 2 visar även antalet träffar och hur många abstrakt samt hela 

texter som har blivit lästa. 

 

Tabell 2 Presentation av sökningar 

 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Läst i 

fulltext 

Använd litteratur 
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Summon Robotic 

process 

automation 

63 920 7 4 Asatiani & Penttinen 

(2016). Turning robotic 

process automation into 

commercial success – 

case OpusCapita. 

 

Madakam, Holmukhe & 

Jaiswal (2019). The 

Future Digital Work 

Force: Robotic Process 

Automation (RPA). 

 

van der Aalst, Bichler & 

Heinzl (2018). Robotic 

Process Automation. 

 

Willcocks, Lacity & 

Craig (2017). Robotic 

process automation: 

Strategic transformation 

lever for global business 

services? 

Summon Automation 441 

066 

5 2 Hoff & Bashir (2015). 

Trust in automation: 

Integrating empirical 

evidence on factors that 

influence trust 

Google 

Scholar 

Robotic 

process 

automation 

701 

000 

2 2 Lacity, Willcocks & 

Craig (2015). Robotic 

process automation at 

Telefonica O2. 

  

Willcocks, Lacity & 

Craig (2015). The IT 

function and robotic 

process automation. 



11 

 

Manuell 

Sökning 

    7 3 Atesci, Bhagwatwar, 

Deo, Desouza & 

Baloh (2010) 

Business process 

outsourcing: A case 

study of Satyam 

Computers 

 

Kirchmer (2017). 

Robotic Process 

Automation – Pragmatic 

Solution or Dangerous 

Illusion?. 

 

Lacity, Solomon, Yan & 

Willcocks (2011). 

Business process 

outsourcing studies: A 

critical review and 

research directions. 

 

Lacity & Willcocks 

(2016). A new approach 

to automating services. 

  

Sveriges Kommuner 

och Landsting (2018). 

Automatisering av 

arbete: Möjligheter och 

utmaningar för 

kommuner, landsting 

och regioner. 

 

3.2.3 Presentation av litteratur 

I detta avsnitt presenteras den utvalda litteraturen i tabell 3 där information om 

författare, publikationsår, titel och vilket/vilka koncept publikationen berör.  

 

Tabell 3 Presentation av litteratur 

  

Författare Publikations

år 

Titel Automatio

n 

RP

A 

BP

O 

Asatiani, A. 

& Penttinen, 

E. 

2016 Turning 

robotic 

process 

automation 

 
X 
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into 

commercial 

success – case 

OpusCapita. 

Atesci, K., 

Bhagwatwa

r, A., Deo, 

T., 

Desouza,  K

. C., Baloh, 

P. 

2010 Business 

process 

outsourcing: 

A case study 

of Satyam 

Computers 

  
X 

Hoff, K. A., & 

Bashir, M.  

2015 Trust in 

automation: 

Integrating 

empirical 

evidence on 

factors that 

influence trust. 

X 
  

Kirchmer, M. 2017 Robotic 

Process 

Automation – 

Pragmatic 

Solution or 

Dangerous 

Illusion? 

  X 
 

Lacity, M. C., 

Solomon, S., 

Yan, A., & 

Willcocks, L. 

P.  

2011 Business 

process 

outsourcing 

studies: a 

critical review 

and research 

directions 

  
X 

Lacity, M. C. 

and 

Willcocks, L. 

P. 

2016 A new 

approach to 

automating 

services. 

X X X 

Lacity, M. 

Willcocks, L 

& Craig, A. 

2015 Robotic 

Process 

Automation at 

Telefónica 

O2. 

  X X 
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Madakam, S. 

Holmukhe, 

R.M & 

Jaiswal, D.K. 

2019 The Future 

Digital Work 

Force: 

Robotic 

Process 

Automation 

(RPA) 

X X 
 

M. P. van der 

Aalst, 

Bichler, M & 

Heinzl, A. 

2018 Robotic 

Process 

Automation. 

  X 
 

Annergård, 

M. & 

Mårtensson, 

N. 

2018 Automatiserin

g av arbete: 

Möjligheter 

och 

utmaningar 

för 

kommuner, 

landsting och 

regioner. 

X   
 

Willcocks, L., 

Lacity, M. & 

Craig, A. 

2015 The IT 

Function and 

Robotic 

Process 

Automation. 

  X 
 

Willcocks, L., 

Lacity, M., & 

Craig, A. 

2017 Robotic 

process 

automation: 

Strategic 

transformatio

n lever for 

global 

business 

services? 

  X 
 

  

 

3.3 Datainsamling 
All data som har samlats in till denna studie fås från intervjuer, dokumentstudie och 

litteraturstudie. Enligt Oates (2006) är inte datainsamlingsmetoderna hållna till en 

forskningsstrategi. Däremot är några datainsamlingsmetoder mer användbara och 

passande till vissa forskningsstrategier. Oates (2006) beskriver att det är fördelaktigt 

med intervjuer, dokumentstudie och litteraturstudie som datainsamlingsmetod till 

fallstudier då dessa datainsamlingsmetoder i störst utsträckning kan ge passande 

material för att besvara syfte och frågeställningar. 
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3.3.1 Primärdata 

Syftet med primärdata är att få djupgående information om verksamhetens krav och 

behov. Den primära datakälla utgörs av intervjuerna som har genomförts på 

Tunabyggen. Innebörden av primärdata är att samla in data som har ett specifikt 

ändamål och som har en direkt koppling till rapportens frågeställning, i vårt fall är 

det Tunabyggen (Björklund & Paulsson, 2012). 

3.3.2 Sekundärdata 

Som nämnts i avsnittet 3.2 anser författarna Björklund & Paulsson (2012) att all 

litteratur som inte har sin grund i den aktuella rapporten är sekundärdata. Det kan 

vara i form av vetenskapliga artiklar, böcker och tidskrifter. Kunskapen från 

framtagen litteratur har vanligtvis ett annat syfte än den aktuella rapporten. Därför 

är det av stor vikt att vara medveten om att litteraturen kan medföra brister eftersom 

det ursprungliga syftet inte är den samma. Det är också betydelsefullt att veta om de 

sökrutiner som använts vid litteratursökningen, vilka databaser och sökord som har 

använts (Björklund & Paulsson, 2012). 

 

3.4 Intervjuer 
Intervjuer är en av de datainsamlingsmetoder som kan nyttjas vid akademiska 

studier för att få tillgång till djupgående förståelse om ett ämne (Björklund & 

Paulsson, 2012). Intervjuer kan ha ett strukturerat, semi-strukturerat, ostrukturerat 

tillvägagångssätt (Oates, 2006). Valet av respondenter och antalet respondenter kan 

variera beroende på verksamheten och tillgänglighet. I denna rapport används både 

semi-strukturerade och ostrukturerade tillvägagångssätt vid intervjuerna. Detta är 

för att låta respondenterna tala fritt om problemområdet utan att påverkas av 

intervjuarens närvaro (Oates, 2006). Personen som har använts till denna rapport är 

en respondent som har direkt kontakt med problemet som beskrivits i punkt 1.4 

Problemformulering.  Intervjufrågorna är utformade så att svaren kan användas för 

att få fram de krav och behov som kan förekomma i en medelstor verksamhet, detta 

är för att kunna nyttja informationen för att besvara studiens frågeställning och syfte. 

Intervjuerna spelades in för att ha möjligheten att återlyssna på respondentens svar 

och för att analysera data som används till rapporten (Oates, 2006). Under 

sammanställningen har relevanta urval ur intervjuerna gjorts och det redovisas i 

resultatdelen. Där presenteras exempel på krav och behov som kan förekomma hos 

en medelstor verksamhet. De citat och ord inom citattecken är skriftspråks 

anpassade för att kunna redogöra för deras svar så tydligt som möjligt.  

 

Tabell 4 är en presentation av de personer som blivit intervjuade, det är en 

sammanställning av namn, verksamhet, arbetsroll och intervjulängd. 

 

Tabell 4 Presentation av respondenter  

 

Namn Verksamhet Arbetsroll Intervjulängd 

Gustav 

Thörn 

AB Stora 

Tunabyggen  

Upphandlingsansvarig 70 min - 

ostrukturerad 
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Gustav 

Thörn 

AB Stora 

Tunabyggen 

Upphandlingsansvarig 20 min - Semi 

strukturerad 

 

3.5 Etiska övervägande 
Denna rapport har utgått från de etiska reglerna framtagna av 

Etikprövningsmyndigheten angående information, samtycke och informanternas 

roll i studien. Syftet är för att skydda de enskilda deltagarna som är involverade i 

studien från risken att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt 

(Etikprövningsmyndigheten, 2003). Respondenterna blev informerade om deras 

rättigheter och syftet med forskningen. Efter att informanterna har gett deras 

samtycke har de insamlade materialet från intervjuerna använts. Respondenterna har 

även rätt att återta sitt samtycke med omedelbar verkan (Lunds universitet, 2019). 

 

3.6 Dokumentstudie 
I denna studie har det gjorts en dokumentstudie för att få kunskaper om 

implementering av RPA samt för att få svar på studiens frågeställningar. Enligt 

Oates (2006) är dokumentstudie en metod för datainsamling och dokumenten som 

ska generera data till studien kan delas in i två typer, hittade dokument och 

forskningsgenererade dokument. Hittade dokument är dokument som redan fanns 

innan forskningen började, exempelvis regler inom en verksamhet, akademisk 

litteratur eller arbetsbeskrivning. Forskningsgenererade dokument är dokument som 

har skrivits och gjorts för den aktuella studiens skull som enligt Oates (2006) kan 

vara modeller och diagram för att visa en process som forskaren har skapat eller 

studerat. Den typ av dokument som har granskats och använts i denna rapport är 

hittade dokument i form av vetenskapliga artiklar och material från Precio Fishbone. 

Dessa dokument handlar om ämnet RPA och ett flertal av dem handlar om 

implementationen av RPA. Det mesta som studerats i dokumenten är förklaringar 

kring RPA och de möjligheter, utmaningar, styrkor samt svagheter som kan 

förekomma vid en implementering av RPA. Dokumenten som använts innehåller 

även olika tabeller och grafer samt bilder som förklarar RPA på ett tydligt sätt (se 

Kap 3.2.3). 

 

3.7 Dataanalys 
När all data har samlats in är nästa steg att analysera den och det görs genom att 

analysera fram mönster och teman i den data som tillhandahållits (Oates, 2006). 

Data kan analyseras antingen kvantitativt eller kvalitativt. Kvantitativ analys antas 

vid statistiska undersökningar där data utgör siffror och tal, det vill säga numeriska 

data. Kvalitativ analys antas när data utgör exempelvis bokstäver, bilder och ljud.    

Enligt Oates (2006) genereras kvalitativ data av etnografi, aktionsforskning och 

fallstudier. Då denna rapport bygger på en fallstudie samt att den data som samlats 

in kommer från intervjuer och dokumentstudie av kvalitativ karaktär har därför en 

kvalitativ dataanalys genomförts.  

 

Innan en kvalitativ analys görs bör insamlad data struktureras upp för att lättare få 

fram mönster och teman (Oates, 2006). Den data som tillhandahållits i denna rapport 

består av intervjuer som har transkriberats och dokumentstudie. För att underlätta 

arbetet delades all data in i kategorier. Rekommendationer togs fram med hjälp av 

punkterna som lyfts fram i SWOT-analysen. 
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3.7.1 SWOT-analys 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka möjligheter, utmaningar och 

rekommendationer som kan förekomma av att implementera RPA. Samt redogör för 

rekommendationer med hjälp av en SWOT-analys. Utifrån detta är SWOT-analysen 

en passande metod, eftersom den fokuserar på att ta fram styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. SWOT är en förkortning för Strengths, Weaknesses, 

Opportunities och Threats som på svenska blir styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot. Enligt Björklund & Paulsson (2012) kan en SWOT-analys användas för att 

analysera och tolka framtagna idéer. Denna analysmetod har de positiva aspekterna 

som är styrkor och möjligheter, samt de negativa aspekterna som är svagheter och 

hot. Utifrån rapportens dokumentstudier, utförda intervjuer och analysavsnitt har 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot med en implementering av RPA presenterats. 

SWOT-analysen användes för att hjälpa till att skapa rekommendationer vid 

implementering av RPA och för att enkelt illustrera och förklara framtagna 

materialet. 
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4. Resultat och analys 
I följande kapitel redogörs det för studiens resultat. Resultatet är uppdelat 

med en presentation av resultatet från intervjuerna, sedan följer en 

redovisning av resultatet från dokument- och litteraturstudien. Vidare följer 

en framställning av en genomförd SWOT-analys av det insamlade 

materialet. Avsnittet avslutas med framtagna rekommendationer. 

 

4.1 Resultat av intervju 
Intervjuerna som användes till studien nyttjades för att få fram de krav och behov 

som verksamheten Tunabyggen har. De svar som gavs kan vara relevanta för andra 

medelstora verksamheter. Intervjuerna tar upp väsentliga punkter och hur de 

påverkar verksamheten i dagsläget.  

 

Resultatet av studiens utförda intervjuer visar ett tydligt behov av automatisering 

hos verksamheten, då arbetsuppgifterna som beskrivits är repetitiva och monotona. 

Det visar en tydlig koppling till vad som kommer att presenteras i resultatet från 

dokumentstudien.  

 

Arbetssituationen i dagsläget 

Respondenten berättar att i dagsläget har de ingen egen avtalsdatabas och att 

verksamheten saknar struktur och ordning. Respondenten formulerar sig på följande 

sätt:  

 

“I dagsläget har vi ingen avtalsdatabas, däremot håller vi på att tillsammans med 

Precio Fishbone utveckla en avtalsdatabas. Det är läget vi befinner oss i just nu. 

Syftet med avtalsdatabasen är att underlätta för verksamheten som regelbundet 

avropar på dessa avtal. Så anställda avropar rätt produkter eller tjänster från rätt 

avtal.” 

 

Respondenten förklarar att han gör sökningar fyra gånger per år, dock säger 

respondenten att framtagandet av avtalen är tidskrävande, repetitivt och att det kan 

ta allt från minuter till timmar att finna rätt dokument/avtal. Respondenten säger att 

det är cirka 10–15 musklick för att finna rätt mapp sedan behöver han leta reda på 

rätt dokumentet i den osorterade mappen. Respondent beskriver att detta är en 

väsentlig del av verksamheten. Respondenten formulerar sig på följande sätt:  

 

“Vi är ungefär 120–125 medarbetare och de är ett väldigt stort antal, och alla 

berörs på ett eller annat sätt. Det är nog över hälften eller det är över hälften som 

skulle behöva gå in på hemsidan och se över avtal.” 

 

Behov och krav hos verksamheten. 

Respondenten beskriver ett “drömscenario” för verksamheten och på önskade 

lösningar på verksamhetens problematik. Han beskriver att han vill ha ordning och 

reda i IT-systemet. Han vill ha en programvara/robot som scannar, hämtar och sedan 

sorterar avtal och dokument.  Avslutningsvis formulerar sig respondenten på 

följande sätt: 

 

“Det vi skulle önska är en robot/program som får tillgång till olika avtalsdatabaser 

och söker efter Tunabyggen och genererar tillbaka en lista på de avtal som vi är 

avropsberättigade på.” 
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4.2 Resultat av dokumentstudie 
Acceptansnivå i en verksamhet 
Verksamheter som vill implementera RPA bör ha i åtanke hur den nya 

automatiseringstekniken kan påverka arbetskraften (Lacity et al., 2015). 

Dokumentstudien beskriver att arbetskraften kan inta en försvarsställning mot RPA 

eftersom de kan känna sig hotade på grund av den nya teknologin (Asatiani & 

Pettinen, 2016; Lacity et al., 2015). Lacity et al., (2015) beskriver ett likartat 

scenario i Robotic Process Automation at Telefónica O2. De beskriver att IT-teamet 

hade en negativ inställning och ifrågasatte bytet från det tidigare systemet till RPA 

och behovet av ytterligare mjukvaror i ett redan fungerande system. Även Asatiani 

& Pettinen (2016) tar upp diskussionen kring ämnet och acceptansen av RPA i 

verksamheter. De rekommenderar att en ordentlig introduktion av ny teknologi som 

RPA är väsentlig för att undvika en negativ inverkan på de anställda.  

 

Hantering av RPA 

Lacity & Willcocks (2016) beskriver i A new approach to automating services att 

det finns tre framgångsrika faktorer för verksamheter vid en implementering av en 

mjukvarurobot.  Dessa framgångsfaktorer är enligt Lacity & Willcocks (2016) 

följande:  

• Utveckla en strategi som stöttas av ledningen.  

• De initierade effektprocesserna stödjer kunder och anställda i verksamheten. 

• Genom att bygga företagsövergripande färdigheter och förmågor. 

 

Lacity et al., (2015) nämner i Robotic Process Automation at Telefónica O2 att som 

flera andra innovationer måste verksamheten lära sig att hantera RPA för att uppnå 

maximalt resultat (Lacity et al., 2015). 

 

RPA-processer  

Verksamhetens affärsprocesser bör vara noggrant utformade för att uppnå den 

maximala effekten med RPA (Asatiani & Pettinen, 2016). Asatiani & Pettinen 

(2016) beskriver i “Turning robotic process automation into commercial success – 

Case OpusCapita” att RPA enbart är passande för specifika typer av processer. Det 

krävs en stabil miljö som förblir samma varje gång en uppgift utförs (Asatiani & 

Pettinen, 2016) och där det inte krävs en subjektiv mänsklig bedömning eller 

övervakning. Kirchmer (2017) förklarar att låg kvalitet eller otillräcklig definition 

av reglerna i arbetsprocessen kan leda till att processen utförs snabbt och resultatet 

blir fel, vilket leder till merarbete eftersom arbetsprocessen då måste göras om. 

Kirchmer (2017) beskriver även att inga kontroller görs på de utförda RPA-

processerna och därför är det av stor vikt att RPA-processerna är detaljerade och 

välformulerade för att kunna uppnå mervärdet med RPA.  

 

Bristande forskning kring RPA 

Verksamheter som vill börja använda RPA bör ta i beaktande att teknologin i sig är 

ett relativt nytt sätt att arbeta på  (Asatiani & Penttinen, 2016). Asatiani & Pettinen 

(2016) nämner att verksamheten måste övertygas med tydlig information för att 

kunna se fördelarna med RPA för att sedan våga investera i den nya teknologin.  

 

Effekter av RPA 

Madakam et al., (2019) beskriver i The future digital force: Robotic Process 

Automation (RPA) att risken för mänskliga fel minskas eller försvinner helt. 
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Kirchmer (2017) nämner även detta och förklarar att det är på grund av att RPA är 

uppbyggd på bestämda regler som säger hur en process ska bli utförd.  

Enligt (Madakam et al., 2019; Hoff & Bashir, 2015) försvinner/minskar de 

monotona och repetitiva arbetsuppgifterna vilket gör att personalen kan fokusera på 

andra arbetsuppgifter.  

 

Enligt Kirchmer (2017) erbjuds RPA med en relativt låg implementationskostnad. 

Willcocks et al., (2017) beskriver att den nya sortens mjukvarurobotar kostar 

ungefär 13,000 dollar per år och kan göra samma arbete som minst två personer. 

Asatiani & Pettinen (2016) beskriver att RPA kan hjälpa till att minska 

personalkostnader i form av effektivisering, då dessa mjukvarurobotar arbetar 

dygnet runt utan någon lön. Lacity et al., (2015) nämner ett tidigare fall hos 

Telefonica O2 som visat en hög Return on Investment (RoI). 

 

Flexibilitet med RPA som kan nyttjas av verksamheter 

Enligt Madakam et al. (2019) kan även icke-teknisk personal ha tillgång till 

verktygen som krävs för att konfigurera sina egna mjukvarurobotar för att lösa de 

utmaningar som uppstår vid en automatisering. Processer blir enkla att konfigurera 

om ändringar uppstår eftersom användarna lägger ut och flyttar ikoner för att 

automatisera en process vilket gör att koden genereras automatiskt (Willcocks, 

Lacity & Craig, 2015).  

 

Lacity & Willcocks (2016) beskriver att en av de mer dramatiska RPA 

användningarna är att placera mjukvarurobotar på molnet för att utföra varierande 

arbetsuppgifter. Eftersom RPA kan implementeras på vilken plattform som helst och 

kan nyttjas dygnet runt, utan några större komplikationer (Lacity et al., 2015).  

Enligt Lacity et al. (2015) beskrivs att beroende på behovet hos verksamheterna kan 

antalet mjukvarurobotar öka eller minskas, om en ökning av mjuvarurobotarna sker 

kan de ärva kunskapen som de tidigare mjukvarurobotarna besitter.  

 

Willcocks et al. (2015) nämner att RPA kan användas tillsammans med andra 

automatiseringstekniker som till exempel BPO.  

 

Både Willcocks et al., (2017) och Asatiani & Pettinen (2016) belyser det faktum att 

RPA har en snabb implementationsperiod. Asatiani & Pettinen (2016) berättar att 

en implementationstid kan ta cirka 2–4 veckor. 

 

4.3 SWOT-analys 
En SWOT-analys presenteras för att beskriva styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot med en implementering av RPA hos medelstora verksamheter. Denna SWOT-

analys används även för att synliggöra rekommendationer för en implementering av 

RPA. De styrkor, svagheter, möjligheter och hot som presenteras stöds med hjälp 

av dokument som granskats i rapportens dokumentstudie. I tabell 6 presenteras 

samtliga punkter i SWOT-analysen, sedan beskrivs varje punkt mer utförligt. 
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Tabell 6 SWOT-analys  

Styrkor Svagheter 

1. Minskad risk för mänskliga fel 

2. Effektiv för verksamheten  

3. Snabb implementering 

4. Enkelt att konfigurera 

5. Hög Return on Investment 

6. Låg kostnad 

1. Ingen mänsklig 

kontroll innan utförd 

process 

2. Bristande forskning 

kring RPA 

3. Enbart Specifika 

processer 

 

  

Möjligheter Hot 

1. Kan nyttjas på olika plattformar, 

klienter, molnsystem eller så kallade 

stordatorer. 

2. Kan utöka antalet mjukvarurobotar vid 

behov 

3. Kan kombineras med andra 

automatiseringstekniker. 

1. Verksamheten bör lära 

sig att hantera RPA 

2. Ostabila processer 

3. Kan påverka 

arbetsmoralen hos 

personalen 

 

Styrkor 

Styrka 1 

Minskad risk för mänskliga fel - 

Risken för mänskliga fel minskas eller försvinner helt eftersom RPA är uppbyggd 

på bestämda regler hur den ska utföra en process (Kirchmer, 2017; Madakam et al., 

2019). 

 

Styrka 2 

Effektiv för verksamheten - 

Eftersom de monotona och repetitiva arbetsuppgifterna försvinner/minskas kan 

personalen fokusera på andra arbetsuppgifter (Madakam et al., 2019; Hoff & Bashir, 

2015). Mjukvarurobotarna behöver inte sova eller äta och kan därför arbeta dygnet 

runt (Asatiani & Pettinen, 2016).  

 

Styrka 3 

Snabb implementering - 

Implementeringenstiden är snabb och tar mellan två till fyra veckor (Asatiani & 

Pettinen, 2016; Willcocks et al., 2015) 

 



21 

 

Styrka 4 

Enkelt att konfigurera - 

Processer blir enkla att konfigurera om ändringar uppstår eftersom användarna 

lägger ut och flyttar ikoner för att automatisera en process vilket gör att koden 

genereras automatiskt (Willcocks, Lacity & Craig, 2015). Enligt Madakam et al. 

(2019), kan även icke-teknisk personal ha tillgång till verktygen som krävs för att 

konfigurera sina egna mjukvarurobotar för att lösa de utmaningar som uppstår vid 

en automatisering. 

 

Styrka 5 

Hög Return on Investment - 

Tidigare fall vid implementering av RPA har visat en hög return on investment (RoI) 

(Lacity et al., 2015). 

 

Styrka 6 

Låg kostnad -  

Enligt Kirchmer (2017) erbjuds RPA till ett lågt pris eller till och med gratis i vissa 

fall. Willcocks et al., (2017) beskriver att den nya sortens mjukvarurobotar kostar 

ungefär 13,000 dollar per år och kan göra samma arbete som minst två personer. 

Dessa mjukvarurobotar arbetar även dygnet runt utan någon lön (Asatiani & 

Pettinen, 2016). 

 

Svagheter 

Svaghet 1 

Ingen mänsklig kontroll innan utförd process -  

Enligt Kirchmer (2017) finns det ingen mänsklig kontroll innan en åtgärd blir utförd. 

 

Svaghet 2 

Bristande forskning kring RPA -  

Eftersom RPA är en relativt ny automatiseringsteknik saknas därmed långvariga l 

studier kring ämnet (Asatiani & Penttinen, 2016). 

 

Svaghet 3 

Enbart specifika processer -  

RPA kan enbart ersätta processer som är väldefinierade, regelbaserade och saknar 

en subjektiv mänsklig bedömning - Enligt Asatiani & Pettinen  (2016) bör RPA 

enbart nyttjas där dessa punkter kan uppfyllas.  

 

Möjligheter 

Möjlighet 1 

Kan nyttjas på olika plattformar, klienter, molnsystem eller så kallade stordatorer - 

Enligt Lacity et al. (2015) kan RPA nyttjas på ett flertal klienter, molnsystem eller 

så kallade stordatorer. Detta gör det möjligt för samtliga verksamheter att 

implementera RPA, oberoende av vad IT-systemet är uppbyggd på. 

 

Möjlighet 2 

Kan utöka antalet mjukvarurobotar vid behov -  

Genom att börja implementera ett lågt antal mjukvarurobotar kan olika delar testas 

för att se resultatet av automatiseringen  (Lacity et al., 2015). 
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Möjlighet 3 

Kan kombineras med andra automatiseringstekniker -  

Är kompatibel och kan kombineras med andra automatiseringstekniker som till 

exempel Business Process Outsourcing (Willcocks et al., 2015).  

 

Hot 

Hot 1 

Verksamheten måste lära sig att hantera RPA -  

Precis som flera andra innovationer måste verksamheten lära sig att hantera RPA 

för att uppnå maximalt resultat (Lacity et al., 2015). 

 

Hot 2 

Ostabila processer -  

Det krävs detaljerad kunskap om de affärsprocesser som RPA skall appliceras på, 

om inte detta finns kommer de förväntade prestandaförbättringarna inte kunna 

realiseras (Kirchmer, 2017). Det krävs en stabil miljö som förblir samma varje gång 

en uppgift utförs (Asatiani & Pettinen, 2016). 

 

Hot 3 

Kan påverka arbetsmoralen hos personalen - 

Asatiani & Pettinen (2016) nämner att en implementation av RPA kan ses som ett 

hot mot den mänskliga arbetskraften och att detta kan kraftigt påverka arbetsmoralen 

hos en verksamhet. 

 

4.4 Framtagna rekommendationer  
Rekommendationerna som presenteras bygger på punkterna som finns med i 

SWOT-analysen.  

 

Första rekommendationen som bör framföras är vikten av de arbetsprocesser som 

verksamheten vill automatisera. De arbetsprocesser måste vara noggrant 

genomtänkta, regelbaserade, välstrukturerade och inte behöva ett subjektivt 

perspektiv.  

 

Andra rekommendationen som verksamheten bör ta till sig av är hur mycket resurser 

verksamheten är villig att investera på den nya teknologin. Teoretiskt sätt ska RPA 

vara enkelt och billigt att implementera. Detta är om kraven till processen kan 

definieras snabbt och effektivt, annars kan kostnaden för en implementering öka och 

mer-arbete kommer krävas vid dåligt utformade RPA-processer.  

 

Tredje rekommendationen som ledningen bör ha i åtanke är effekten på de anställda 

i verksamheten och de avdelningar som kommer att påverkas. Som tidigare nämnt 

under avsnitt 4.3 kan en implementation ses som ett hot mot arbetskraften och då är 

det av stor vikt av ledningen att visa stöd till projektet och berättar fördelarna med 

automatiseringstekniken.  

 

Fjärde rekommendationen till medelstora verksamheter är att enskilda 

verksamhetsproblem bör inte vara grunden till en implementation av RPA utan en 

utvärdering av hela verksamheten krävs för att se vilka automatiseringar som kan 

hjälpa verksamheten i sin helhet. 
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5. Slutsats 
 

 

Syftet är att teoretiskt undersöka vilka möjligheter och utmaningar som kan 

förekomma vid implementering av Robotic Process Automation hos medelstora 

verksamheter. Samt redogör för rekommendationer med hjälp av en SWOT-

analys.  För att besvara studiens syfte används två frågeställningar, vilka är 

möjligheterna, utmaningarna och rekommendationerna för medelstora 

verksamheter som kan tänkas implementera Robotic Process Automation samt vilka 

styrkor och svagheter kan Robotic Process Automation medföra till verksamheten?  

 

I studien har ett antal möjligheter och utmaningar identifierats för en verksamhet 

som överväger en implementering av RPA.  

 

De utmaningar som har identifierats är: 

• Verksamheten bör lära sig att hantera RPA. 

• Ostabila processer. 

• Kan påverka arbetsmoralen hos personalen. 

 

 De möjligheter som kan presenteras är följande 

• Kan nyttjas på olika plattformar, klienter, molnsystem eller så kallade 

stordatorer. 

• Kan utöka antalet mjukvarurobotar vid behov. 

• Kan kombineras med andra automatiseringstekniker. 

 

Rekommendationer som tagits fram är följande:  

1. Hos medelstora verksamheter bör inte enskilda verksamhetsproblem vara 

grunden till en implementation av RPA utan en utvärdering av hela 

verksamheten krävs för att se vilka automatiseringar som kan hjälpa 

verksamheten i sin helhet. 

2. Vikten av de arbetsprocesser som verksamheten vill automatisera. De 

arbetsprocesser måste vara noggrant genomtänkta, regelbaserade, 

välstrukturerade och inte behöva ett subjektivt perspektiv.  

3. Verksamheten bör se över hur mycket resurser som finns och hur mycket 

som de är villig att investera i RPA. 

4. Ledningen skall ha i åtanke att denna teknik kan påverka arbetsmoralen hos 

de anställda och bör därför visa stöd för en implementering samt förklara 

fördelarna med att automatisera.  

 

Studien har också lyft fram styrkor och svagheter som RPA kan medföra till en 

verksamhet. 

 

De styrkor som har identifierats är: 

• Minskad risk för mänskliga fel. 

• Effektiv för verksamheten. 

• Snabb implementering. 

• Enkelt att konfigurera. 
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• Hög Return on Investment 

• Låg kostnad 

 

 De svagheter som kan presenteras är följande 

• Ingen mänsklig kontroll innan utförd process. 

• Bristande forskning kring RPA. 

• Enbart specifika processer. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras valet av studiens metod, det framtagna resultat och den 

genomförda analysen i separata avsnitt. Vidare ges förslag på framtida forskning 

som kan genomföras inom området. 

 

6.1 Metodreflektion 
Metoderna och forskningsprocessen som nyttjats till detta arbete är inspirerade av 

Oates (2006), Saunders et al. (2007) och Björklund & Paulsson (2012). Det är dock 

av vikt att poängtera att Briony Oates litteratur inte är peer reviewed men har en 

stark grund i den akademiska världen. 

 

Anledningen till valet att genomföra en dokumentstudie som en del i 

datainsamlingsmetoden är för att ge rapporten en stabil och god teoretisk grund att 

utgå ifrån. Detta för att få information om tidigare problemområden och tidigare 

empiriska fall där RPA har implementerats in i olika verksamheter i varierande 

branscher. Motiveringen till att intervjuer genomfördes var för att få en empirisk 

uppfattning och underlag kring de olika krav och behov som verksamheten 

Tunabyggen anser att de har utifrån deras problemformulering. De 

intervjustrukturer som används var semistrukturerade och ostrukturerade. Grunden 

till detta är att Oates (2006) och Saunders et al. (2007) rekommenderar en relativt 

fri intervjuform för att fånga upp ouppmärksammade behov och krav 

Vid utförandet av intervjuerna framkom det inga relevanta svar som hjälpte att 

besvara studiens syfte eller frågeställning. Detta var på grund av dåligt utförda 

intervjufrågor som inte hjälpte att besvara något av vardera. Dock hjälpte 

intervjusvaren att få fram krav och behov som sedan har använts för att få fram en 

problematik som kan förekomma hos medelstora verksamheter och för att stärka 

studien.   

 

En annan bidragande faktor var bristen på intervjuer med rätt personer inom 

verksamheten Precio Fishbone eftersom de uteblev. Intervjufrågor som hade direkt 

koppling till forskningsområdet blev aldrig besvarade eftersom intervjuerna som 

utfördes var med Tunabyggen. Det är en förutsättning som kan ha påverkat studien 

på ett negativt sätt. I och med den reflektionen har syftet att ha med intervjuer som 

datainsamlingsmetod ifrågasatts. Användbara intervjuer i denna studie skulle ha 

varit med kunniga personer som arbetar med RPA. 

 

Valet av analysmetod togs fram från Björklund & Paulsson (2012). Analysmetoden 

har använts för att identifiera styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Då syftet med 

studien är att identifiera vilka möjligheter, utmaningar och rekommendationer som 

finns för medelstora verksamheter som kan tänkas implementera RPA, anses en 

SWOT-analys vara en lämplig analysmetod. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Studiens analyskapitel är av stor vikt eftersom den visar framtagna möjligheter, 

styrkor, utmaningar och svagheter med RPA i form av en SWOT-analys (se punkt 

4.3). De möjligheter, styrkor, svagheter och utmaningar är hämtade från litteratur 

och dokumentstudien från bland annat forskare som arbetar med och har forskat 

kring automatisering samt RPA. Med hjälp av analysmodellen kan generella punkter 

presenteras för att se vad medelstora verksamheter som Stora Tunabyggen AB bör 
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ta i beaktande. En av de punkterna som väger tyngst är acceptansnivån vid en 

implementation och en verksamhets tillvägagångssätt vid en eventuell 

implementation av RPA. Därför är det nödvändigt att utvärdera de utmaningarna 

och den hypotetiska inverkan som detta kan medföra på de anställda och på 

verksamheten i sig. Utmaningar som kan påverka verksamheten i helhet är en 

negativ inverkan på arbetsmoralen, bland annat till följd av att de anställda kan 

känna sig hotade av den nya teknologin.  

En annan punkt som är av vikt att diskutera är kunskapen kring en verksamhets 

arbetsprocesser, eftersom dåligt utformade arbetsprocesser kan medföra en negativ 

effekt än det önskade resultatet som RPA kan medföra. När processerna aktiveras 

är mänskliga kontroller på de arbetsprocesser som utförts inte en prioritering hos 

verksamheter. Detta kan leda till redundant eller fel inmatning av data i 

verksamhetens IT-system som inte upptäckts förrän skadan är gjord. Vid en korrekt 

implementering av RPA som kan genomföra dessa åtgärder i människans ställe 

minskas, om inte elimineras risken för att dessa typer av fel ska kunna uppstå. Detta 

sparar ett företag både arbetstid och har ekonomiska fördelar. Dels då företaget inte 

behöver lägga arbetskraft på arbetet från första början, dels behöver företaget inte 

lägga arbetskraft och pengar på att korrigera ett fel som uppkommit till följd av den 

mänskliga faktorn.  

Punkter som tar upp positiva aspekter med RPA faller in i några behov som den 

medelstora verksamheten som använts i rapporten har. Styrkor och möjligheter som 

faller in i Stora Tunabyggen AB:s behov är en snabb implementation, då behovet av 

automatisering redan existerar. Det skulle generera en betydelsefull minskning av 

mänskliga fel i verksamhetens IT-system och effektivisering kring monotona och 

repetitiva arbetsuppgifter. Till exempel inmatning av dokument, sökning och 

filtrering av avtal. Däremot bör kriterierna undersökas ytterligare för att se om 

kostnaderna av en implementation överstiger behovet, och om det i så fall inte är 

ekonomiskt försvarbart med en implementering, även om företaget och de anställda 

kan anse att de är i behov av tekniken.  

Den viktigaste rekommendationen till Tunabyggen är att föra ett samtal med Precio 

Fishbone innan en implementation av RPA för att se om det är rätt lösning för 

verksamhetens aktuella och presenterade problematik. Enskilda 

verksamhetsproblem bör inte vara grunden till en implementation av RPA utan en 

utvärdering av hela verksamheten krävs för att se vilka automatiseringar som kan 

underlätta för verksamheten i sin helhet. 

Delar av kraven och behoven som ställts av Tunabyggen kan uppfyllas med hjälp 

av RPA. Det är dock inte specifikt med i studiens syfte eller frågeställning. Å ena 

sidan är det en fördel för studien att ha ett specifikt fall att studera, å andra sidan bör 

man ha i åtanke att samtliga medelstora verksamheter inte har samma behov som 

den Tunabyggen formulerade. Dock har de teoretiska utmaningar, möjligheter, 

styrkor och svagheter som framtagits använts i ett generellt syfte och det går att 

applicera informationen och resultatet på andra verksamheter för att analysera 

likartade problem hos andra verksamheter. Det framtagna resultatet som bygger på 

dokumentstudien kan därför anses vara generaliserbart även om problematiken och 

grundfrågeställningen kommer från en annan medelstor verksamhet än den som 

föreliggande rapport har utgått ifrån. 

Exempelvis kan en sökning av data på de externa hemsidorna göras, sökas av och 

presenteras på verksamhetens egna hemsida. Då Tunabyggen vill att RPA ska gå in 

i samtliga dokument som presenteras i de externa hemsidorna och söka efter 

specifika namn, nummer eller likartade punkter. En process kan utformas att gå in i 
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en extern hemsida, hämta dokumentet och därefter antingen radera eller spara 

dokumentet. 

 

En nackdel med resultatet är att resultatet saknar den praktiska kunskapen om hur 

RPA fungerar, i och med detta är det svårt att ge ett generellt svar på frågor kring en 

praktisk implementering av RPA. Dock är det inte en fråga som framförts i 

rapportens frågeställning. Då syftet med rapporten är att teoretiskt undersöka vilka 

möjligheter, utmaningar och rekommendationer som kan förekomma av att 

implementera RPA hos medelstora verksamheter som Stora Tunabyggen AB. Med 

det sagt finns det möjlighet till vidare forskning som kan presentera en sådan 

lösning, även ett praktiskt tillvägagångssätt presenteras. 

 

Ett annat perspektiv som påverkade studien var tidsbrist, som i andra 

examensarbeten är tid en aspekt som kan påverka kvaliteten i rapporten. Även om 

det är en negativ aspekt går det ändå att anse frågeställningen och syftet med 

rapporten besvaras. 

 

6.3 Framtida forskning 
RPA kan användas inom många verksamheter och utföra många slags uppgifter 

vilket gör att forskningsområdet full med möjligheter och brett. Om en eventuell 

implementation av RPA sker kan vidare forskning göras för att se vad det praktiska 

resultatet blev utifrån denna studie och dess påverkan hos verksamheten.  

Om möjligheten finns att utveckla en mjukvarurobot som utför en arbetsprocess 

skulle man kunna mäta i tid och pengar hur mycket mer effektiv RPA skulle vara 

för verksamheten på en viss arbetsprocess. Om en implementering av RPA redan är 

gjord skulle man kunna räkna på Return on Investment för RPA på en 

medelstorverksamhet. Man skulle även kunna jämföra RPA mot någon annan typ 

av automatiseringsteknik för att se vilken teknik som skulle lösa problemet på bästa 

möjliga sätt.  

 

Ett exempel på framtida forsknings för studenter på Högskolan Dalarna skulle kunna 

ske hos Stora Tunabyggen AB för att se de praktiska resultaten av studien, då de 

kriterier som behövs för RPA uppfylls.  

Vid en eventuell praktisk forskning kan arbetsprocesser identifieras och kartläggas 

för att kunna utveckla en mjukvarurobot. Vid en eventuell implementering av 

mjukvaruroboten kan verksamheten börja mäta dess praktiska påverkan och 

effektiviteten av mjukvaruroboten i verksamheten samt se över ytterligare 

arbetsprocesser som kan hjälpa verksamheten i sin helhet med hjälp av ytterligare 

mjukvarurobotar, det kan även skapas fler mjukvarurobotar som utför samma 

processer för att se om effekten av flera mjukvarurobotar hjälper eller stjälper 

verksamheten.  

 

Under en praktisk implementering kan även intervjuer utföras hos personalen för att 

se den praktiska påverkan automatiseringstekniken har på verksamhetens personal. 

Det skulle kunna ske i ett tidigt stadie samt senare stadie för att undersöka deras 

acceptansnivåer innan och efter implementeringen av automatiseringstekniken.  
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Bilagor 

Semi-strukturerade intervjufrågor till Tunabyggen: 

1. Namn och roll inom verksamheten? (frivilligt) 

2. Vart är vi nu? (nuläge, förklara om problematiken)  

3. Vad vill du ha för lösning på problemen? (Vad är det du vill ha som 

hjälp?) 

4. Hur många gånger om dagen letar du efter informationen? (ungefärligt?) 

5. Hur många moment måste du genomgå för att få den informationen du 

behöver till ditt arbete? (ungefär) 

6. Hur mycket tid lägger du på att leta efter informationen? 

7. Hur många är det som berörs av det här? 

8. Hur ska vi uppnå vision och mål? 

 


