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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är utveckla riktlinjer som stöd till utvecklare under förarbetet till att 

automatisera en process med hjälp av RPA. Det framtagna teoretiska ramverket består av 

designprinciper för tjänster och interaktiva system, samt av verksamhetsutveckling och mer 

specifikt hur verksamheter behöver utveckla sina processer och rutiner när automatiserade 

system som RPA implementeras. En fallstudie utfördes hos Länsstyrelsen som önskade 

automatisera en arbetsprocess med RPA. Datainsamlingen skedde genom intervjuer och 

observationer i form av informationstillfällen med informanter från Länsstyrelsen. Resultatet 

från informationstillfällen analyserades på ett tematiskt sätt till två huvudområden som är förstå 

processen och utbilda anställda. I analysen jämförs de framtagna riktlinjerna med det teoretiska 

ramverket och riktlinjer för RPA skapade av konsultföretag. I slutsatsen presenteras och 

motiveras våra riktlinjer, den första riktlinjen fokuserar på att skapa förståelse för processer 

och om RPA är ett lämpligt alternativ. Om det är fallet är den andra riktlinjen att utbilda 

anställda vad RPA är och hur implementationen kommer påverka dem. 
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Abstract 

 
The purpose with this study is to develop guidelines as a support for developers during the 

preparatory work of automating processes using RPA. The theoretical framework consists of 

design principles for services and interactive systems, as well of business development and 

more specific how organizations need to develop their processes and routines when 

automatized systems such as RPA are implemented. A case study was conducted at 

Länsstyrelsen (County Administrative Board), who wanted to automate a business process with 

RPA. The data collection was done through interviews and observations through digital 

meetings with informants from Länsstyrelsen. The result from the meetings was analyzed in a 

thematic way into two main areas which are understand the process and educate employees. 

The produced guidelines are compared in the analysis against the theoretical framework and 

by existing guidelines for RPA made by consultancy. In the conclusion the guidelines are 

presented and motivated, the first guideline focuses on the importance of creating an 

understanding of the process and if RPA is a suitable solution. If that is the case, the following 

guideline is to educate employees what RPA is and how the implementation will affect them. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problematisering 

Verksamheter och organisationer har genom tiderna haft många olika sätt att arbeta på och med 

en ny teknik har även arbetssättet ändrats. Med hjälp av tekniska lösningar för att få 

informationshantering att bli mer effektiv skapas även nya strategier (Pearlson & Saunders, 

2013). Utveckling av verksamheter är något som bidragit till en digital transformation, där nya 

lösningar testas för att med hjälp av digital teknik effektivisera verksamheten och dra ner på 

kostnader (Digital Transformation, 2018). Relaterat till effektivisering av uppgifter, arbeten 

och processer är utveckling av robotteknik och automatisering ett diskuterat område. I sökandet 

av nya tekniker med mål att förbättra processer och ersätta det mänskliga arbetet har robotarna 

och automatiseringen uppstått (Lacity & Willcocks, 2016). Effektivisering med hjälp av 

digitala verktyg bidrar till automatiseringar och hjälpmedel till verksamheten. Ett exempel på 

automatiska hjälpmedel är customer relationship management, ett system som automatiskt 

håller koll på vad kunden gynnas mest av (Peel, 2003). Andra områden där digital 

transformation har haft en påverkan är Business Process Automation, Artificiell intelligens, 

Machine Learning och Robotic Process Automation (på svenska Robotstyrd 

Processautomation), vilket är fokus i denna studie. 

 

Verksamheters behov av att automatisera processer kan skapa nya arbetssätt och 

arbetsuppgifter, som kan resultera i att de tidigare försvinner eller byts ut (Wisskirchen, 2017). 

Konsekvenser av förändrade arbetsuppgifter kan innebära arbetslöshet men även ge positiva 

effekter till yrken med rutinarbete och hög belastning. Inom områden som process- och 

tjänsteautomatisering har robotar börjat användas allt mer och de beskrivs som en mjukvara 

som hanterar återkommande processer och därmed eliminerar repetitiva arbetsuppgifter som 

utförs dagligen av människor (Moffitt, Rozario & Vasarhelyi, 2018). Med färre mänskliga 

resurser i repetitiva och monotona arbetsprocesser skapas möjligheten att istället fokusera på 

arbetsuppgifter som varierar, kan uppfattas mer intressanta och som kräver mänsklig hantering 

(Lacity & Willcocks, 2016). Målet med Robotstyrd processautomation (RPA) är att ersätta det 

mänskliga utförandet av upprepade arbetsuppgifter med liknande utfall (Van der Aalst, Bichler 

& Heinzl, 2018). 
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RPA används redan i olika applikationer och processer inom varierande typer av verksamheter. 

Ett exempel är företaget Ericsson som sparade stora ekonomiska resurser under en ettårsperiod 

till följd av sin RPA-satsning, genom att avlasta personalen och låta dem fokusera mer på 

kvalitativa arbetsuppgifter inom de områden som inte går att automatisera (CIO Sweden, 

2018). Införandet av RPA har däremot inte enbart varit positivt. En del oro har skapas i 

samband med de nya automatiseringsstrategierna och handlar främst om hur yrken försvinner 

och hur arbetande ersätts med den nya tekniken (Lacity & Willcocks, 2015). RPA blir ofta 

mottaget med osäkerhet för hur anställdas framtid kommer att se ut när nya automatiserade 

processer tas in. När denna osäkerhet uppstår bland personalen kan dynamiken inom företaget 

ändras och motstånd skapas mot implementationen (Lacity & Willcocks, 2015). Om inte 

mjukvaruroboten är varsamt presenterad förbises potentialen för RPA och den effektivisering 

som kan skapas (Kroen & Reiner, 2018).  

 

Trots den oro som uppstår i samband med introducering av RPA och andra 

automatiseringssystem, saknas specifika riktlinjer att följa vid införandet av 

automatiseringssystem. Pfeifer, Iida och Bongard (2005) menar att det finns designprinciper 

för robotar och intelligenta system och dess mjukvara, men inget för helheten. Vidare menar 

Pfeifer, Iida och Bongard (2005) att litteratur om befintliga designprinciper eller riktlinjer inom 

området för automatiseringsrobotar huvudsakligen riktas mot programmeringen av systemet. 

Designprinciper och riktlinjer för RPA är till stor del outforskat, däremot bidrar leverantörer 

av RPA med egna tolkningar av hur RPA ska planeras och implementeras av en organisation. 

Leverantörer som UIPatch, Blue Prism och NICE egna förslag saknar ett objektivt synsätt och 

poängterar därför enbart fördelarna med RPA. 

 

En studie gjord av Kyheröinen (2018) belyser att RPA fortfarande är en ny teknologi under 

ständig utveckling. Vidare understryker han att ytterligare forskning kring RPA bör utföras för 

att öka förståelsen om RPA och den utveckling som sker. Masó (2018) instämmer också att 

RPA är ett generellt outforskat område. Asatiani och Penttinen (2016) visar på fördelar hur 

processer kan effektiviseras och kostnader sänkas med RPA men även nackdelar som kan 

uppstå vid implementation av RPA, när personal inte får veta tillräckligt mycket om det nya 

systemet. Lacity och Willcocks (2015) nämner att implementation av RPA måste införas på ett 

smidigt sätt för att undvika konflikter och osäkerhet hos anställda. Vidare konstaterar Lacity 
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och Willcocks (2016) att framtiden kommer kräva samarbete mellan människan och roboten i 

en verksamhet.  

1.2 Syfte 

Denna studie fokuserar på införandet av RPA och mer specifikt transformation av en manuellt 

utförd process till automatisk. Syftet blir att utveckla riktlinjer som stöd till utvecklare under 

förarbetet till denna RPA transformation. 
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2. Teori  

Det här kapitlet ger en översiktlig bild av vad verksamhetsutveckling innebär och hur processer 

samt rutiner används inom en organisation. Vidare presenteras designprinciper som används 

för att jämföra de riktlinjer vi syftar till att skapa för transformationen från en manuell hantering 

av processer till en automatisk. Slutligen en förklaring till vad RPA är och hur den fungerar. 

 

2.1 Verksamhetsutveckling 

Verksamhetsutveckling handlar om hur strategier, kultur och struktur behöver ändras med syfte 

att utveckla verksamheter mer konkurrenskraftig utifrån ett långsiktigt perspektiv (Fischer, 

Fleisch, & Gebauer, 2012). Några av faktorerna för en lyckad förändring av en verksamhet är: 

starkt ledarskap, intressentanalys, involvering av anställda, kommunikation och utbildning 

(Riposo et al., 2013). Det är också viktigt att känna till organisationens ledning, vilka rutiner 

som används och hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) nyttjas inom 

verksamheten (Nelke, 2012). Utöver de interna faktorerna är det även viktigt att känna till 

externa faktorer som behov och önskemål från utomstående intressenter och en förståelse för 

konkurrenter och hur de kan påverka verksamheten. En annan viktig aspekt är att förutspå 

framtiden och hur olika drivkrafter kommer att påverka (Nelke, 2012). Med den rådande 

digitaliseringen har allt fler organisationer sett möjligheterna med digitala verktyg och väljer 

därför att utveckla sina processer med hjälp av tekniken (Parviainen, Tihinen, Kääriäinen & 

Teppola, 2017). 

 

När en verksamhet utvecklas mot det digitala och börjar hantera sina data och information med 

hjälp av teknik, krävs en digital strategi för att tillämpa tekniken rätt och uppnå 

konkurrenskraftighet. En digital strategi är strategi framtagen från sambandet mellan 

användningen av IT (informationsteknik) och IS (informationssystem). IT är den tekniska 

utrustningen som används vid tekniskt arbete medan IS är de system som behövs för 

hanteringen av data. I modern tid går till stor del IS och IT tillsammans och det är det sambandet 

som kallas för det digitala (Peppard & Ward, 2016). 
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Den digitala strategin används för att planera hur verksamheter ska hantera digitala verktyg i 

såväl nuläge som framöver, det vill säga hur verksamheter ska utveckla sina system mot en 

effektiv hantering. Vidare nämner Peppard och Ward (2016) att den digitala strategin måste ha 

en nära förankring med affärsstrategin och med en grund inom verksamheten. För att uppnå en 

balanserad digital strategi krävs det att de behov och mål framtagna av IS-strategin vägs upp 

av tekniken och verktygen från IT-strategin. Med andra ord kan inte en digital strategi upprättas 

ordentligt om för mycket fokus läggs på tekniken, för lite på hanteringen av data och vise versa 

(Peppard & Ward, 2016). 

2.1.1 Verksamhetsprocesser 

För att en verksamhet ska fungera väl behövs ett förlopp av processer, exempelvis hur en 

beställning tas emot, ordern behandlas för att sedan levereras enligt önskemål. En process är 

något som har en start, en transformation och ett slut men som kan göras om flera gånger. 

Processen startar med en input som transformeras till ett output, där det är momentet från start 

till slut som definierar processens gång. En process kan vara bestående av endast ett fåtal 

moment men också skalas upp till den storlek att delmoment består av ytterligare processer. 

Processen är hela förloppet i en utformning, hantering eller omvandling (Kristensson, Witell 

& Gustafsson, 2014; Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Verksamhetsprocesser är en samling delprocesser inom verksamheten som i slutändan ska 

generera en gemensam output. När något moment inom delprocesserna inte längre uppnår det 

önskade målet eller blivit utdaterat måste momentet omformas eller bytas ut. Genom att ha 

översikt över processerna inom verksamheten kan en inkrementell förändring ske på ett hållbart 

sätt för bästa möjliga resultat (Bhaskar, 2018).  

 

Med kartläggning av processer kan en verksamhet identifiera vilka resurser som krävs och 

sedan utvärdera processen mot hur stor kundnytta det slutgiltiga resultatet genererar. Resurser 

som räknas är inte alla materiella, till resurser räknas också arbetstid, kostnad och belastning, 

vilket är av stor vikt att validera mot resultatet. Vid ett negativt resultat bör processen ses över 

för att matcha kundnyttan. Tillgängligheten av IT har lett till att många processer effektiviseras 

och förändrats för verksamheter och med det har nya arbetssätt växt fram och satt grunden till 

förbättrade processer (Markus & Grover, 2008). 
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Genom att modellera upp helheten kan flaskhalsar identifieras och med den kunskapen kan en 

verksamhetsutvecklare skapa en strategi för hur verksamheten ska effektiviseras. En metod för 

att visualisera stora verksamhetsprocesser är business process modeling (BPM). Med den typen 

av modellering går det att förklara, analysera, förbättra och hantera de involverade 

delmomenten inom verksamhetsprocessen. Ett exempel på en delprocess av en 

verksamhetsprocess är att fakturera kund efter en beställning. Aktiviteter inom processerna kan 

både vara hanterade av människor men också av automatiserade system (Beckmann, 2010). 

2.1.2 Verksamhetsrutin 

En rutin är likt processerna en sekvens av aktiviteter som följs regelbundet och är en central 

del i verksamheter. De aktiviteter som utförs baseras på den process rutinen tillhör. Rutiner 

anses som det främsta konceptet verksamheter använder sig av för att bedriva verksamheten 

(Feldman & Pentland 2003). Feldman (2000) påstår att verksamhetsrutiner är undervärderade 

trots deras stora påverkan på verksamheten och att de heller inte utforskats tillräckligt. När en 

kris inom verksamheten pågår, krävs en förändring av verksamhetsrutinerna. 

Verksamhetsrutinerna kan även behöva ändras i samband med en ny implementation av 

automatiska system eller vid utforskande av nya marknader (Feldman & Pentland, 2003). 

2.1.3 Automatiserade system 

I verksamheter kan teknologiutveckling innebära ett förändrat arbetssätt och nya rutiner, 

genom olika automatiserade system och teknologier som ersätter och förändrar 

verksamhetsprocesser (Millman & Hartwick, 1987; Pearlson & Saunders, 2013). Den tidigare 

arbetaren som utförde varje steg manuellt i en verksamhetsprocess kan som exempel behöva 

starta en mjukvarurobot efter implementation av en automatisk lösning.  

 

En stor förändring för verksamheter kan vara att implementera ett affärssystem som Enterprise 

Resource Planing (ERP). Syftet med ett affärssystem är att underlätta informationshanteringen 

för verksamheter. Vid införande av ett affärssystem påverkas majoriteten av en organisations 

verksamhetsprocesser. Processerna behöver vanligtvis omkonstrueras när nya mjukvarusystem 

introduceras, med uppgift att automatisera verksamhetsprocesser och tillgängliggöra data för 

hela verksamheten (Gattiker & Goodhue 2005; Morris & Venkatesh 2010). Ett annat vanligt 

införande för verksamheter är kundrelationshantering genom exempelvis Customer 
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Relationship Mangagement (CRM). CRM innefattar olika informationsprocesser och 

teknologiska verktyg som ska underlätta relationen till kunder och bidra till ökad kundnöjdhet 

genom att analysera köpmönster och framställa förslag baserat på kundens intresse (Krasnikov, 

Jayachandran & Kumar, 2009). 

 

På senare tid har mer avancerade robottekniker växt fram för att ersätta behovet av människliga 

resurser med syfte att automatisera arbetsuppgifter och processer. Tekniker som Artificiell 

Intelligens (AI) och Machine Learning (ML) möjliggör ersättandet av komplexa och mindre 

strukturerade arbetsuppgifter (Van der Aalst, Bichler & Heinzl, 2018). Med andra ord 

arbetsuppgifter som har flera olika utfall vid varje utförande. Kortfattat går teknikerna ut på att 

imitera den mänskliga faktorn och ta lärdom av sina egna erfarenheter för att komma fram till 

den optimala lösningen (Reese, 2017). Den mindre avancerade tekniken RPA kräver detaljerad 

instruktion och fungerar därför bara på en standardiserad och repetitiv process med 

strukturerade data (Moffitt et al., 2018). Oavsett vilket system eller teknik som implementeras 

kommer verksamheten påverkas i form av förändring på ett eller annat sätt. 

2.2 Designprinciper 

För att främja en användarens upplevelse av nya system eller processer kan designprinciper 

användas i en utvecklande eller designande process. Designprinciper kan ses som applicerbara 

riktlinjer som framtagits genom upplevelse och kunskap från forskare och utövare (Interaction 

Design Foundation, u.å.). Målet med designprinciper är bland annat att förbättra 

användbarheten, påverka uppfattningen och utbilda användaren (Boag, 2018). 

2.2.1 Designprinciper för tjänster 

När det gäller principer för tjänster beskrivs av Stickdorn och Schneider (2010) fem olika 

principer där användaren ses som en central del i framtagandet av tjänsten. Första principen är 

användarcentrering, användaren ska vara i centrum under hela processen för att uppnå 

tjänstedesigntänkande. För att det ska gå måste full förståelse för användarens interaktion med 

tjänsten skapas. En förståelse för hur tjänsten förväntas levereras och användas ur användarens 

perspektiv. Om inte vetskapen finns för hur användaren vill använda tjänsten under 

uppbyggnaden kommer heller inte det färdiga resultatet nödvändigtvis vara användbart. 
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Nästa princip “co-creative” går ut på att hålla intressenter medverkande i hela processen. 

Tillåta dem att komma med tankar och idéer för att skapa en mer lockande tjänst. De 

involverade intressenterna omfattar alla nivåerna från tjänstens ledning till slutanvändare. 

Genom att förstå det valda segmentet kan även nya potentiella segment uppenbaras för vidare 

spridning av tjänsten och dess användningsområde (Stickdorn & Schneider, 2010). 

 

Varje moment av en tjänst kan ses som en delprocess som Stickdorn och Schneider (2010) 

kallar för sekvenser med en början där information om tjänsten samlas och skapar behov och 

krav som bygger en grund för hur tjänsten ska se ut. Till sekvenserna tillhör de moment som 

leverantören utför men också de moment som motparten upplever. Varje del av den utförda 

tjänsten ses som en sekvens som påverkar hur kunden eller användaren slutligen upplever att 

det överensstämmer med de önskade kraven. För att uppnå bästa resultat under användningen 

krävs många tester som i sin tur ska utföras i sekvenser (Stickdorn & Schneider, 2010). 

 

Tjänster är enligt Kotler och Keller (2016) något som erbjuds av någon till en annan, de är 

oftast immateriella och kan då inte behållas eller brukas vid ett annat tillfälle, så länge tjänsten 

inte är knuten till en produkt. Därför kan det vara svårt för bakgrundstjänster att skapa intryck. 

En bakgrundstjänst kan till exempel vara städningen vid ett hotellbesök. För att öka värdet av 

tjänster som inte märks kan kompletterande fysiska bevis som en chokladkaka efter 

städningen eller tilläggstjänster som polerade skor skapa ett mervärde. Med ett ökat värde är 

chansen större att kunder eller användare rekommenderar tjänsten till andra. Att skapa något 

påtagligt är däremot inte alltid optimalt för tjänster, till exempel ett fysiskt kundkort som endast 

tar plats i plånboken (Stickdorn & Schneider, 2010). 

 

Tjänster märks inte alltid av men de utgör en del av helheten. Därför är det vid framtagande 

av tjänster viktigt att förstå kontexten för var tjänsten kommer utövas. Det är svårt att hitta alla 

delar av tjänstens omgivning, vikten ligger i att de huvudsakliga miljöerna där tjänsten används 

är kartlagda och tjänsten utformad därefter (Stickdorn & Schneider, 2010). 

2.2.2 Designprinciper för interaktiva system 

Benyon, Turner och Turner (2005) har summerat designprinciper för design av system. De 

beskriver hur designprinciper kan användas som en guide för utvecklaren eller designern att 
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förhålla sig till för skapandet av en bra miljö. En designprincip kan vara väldigt precis eller 

bred beroende på dess innebörd. Norman (1998) nämner som exempel på en bred designprincip 

att hålla vitala funktioner synliga och Nielsen (1993) ett exempel för en specifik designprincip 

är att ha tydliga utvägar. Användningen av designprinciper sker iterativt under 

designprocessen. Först för skapandet av en stabil grund och senare under projektet för 

validering och utvärdering av prototyper eller andra designförslag. Benyon et al. (2005), har 

kategoriserat tolv olika designprinciper från olika författare i tre olika grupper baserat på deras 

karaktär.  

 

Första gruppen grundas i en kategori tolkat mot lärande och är baserade i tillgänglighet, enkelt 

att lära sig och att minnas. Inom den första gruppen ingår principerna: synlighet, konsistens, 

familjärt och prisvärdhet. Den andra gruppen kategoriseras i effektivitet med enkel användning 

och säkerhet inom systemet mot felklick och att användaren inte ska behöva börja om från 

början. Principerna i denna grupp är: navigering, kontroll, återkoppling, återhämtning och 

begränsningar. Sista kategorin är att tillgodose eventuella skillnader som kan vara mellan olika 

användare, systemet ska alltså ha en flexibilitet, attraktiv stil och vara väl tillmötesgående utan 

överflödig information som dyker upp oväntat (Benyon et al., 2005).  

2.3 RPA 

Robotic Process Automation är en automation av processer som utförs av en mjuvarurobot. 

Processerna som ersätts måste vara uppbyggda på ett standardiserat sätt där processen hela 

tiden upprepas likadant för varje tillfälle (Van der Aalst, Bichler & Heinzl, 2018). Processerna 

ska även arbeta med strukturerade data där det utgående resultatet blir upprepande. Strukturen 

behövs eftersom robotarna behöver precisa instruktioner för att de ska lyckas med sina olika 

uppgifter (Moffitt et al., 2018). Målet med RPA är således att ersätta det mänskliga behovet 

vid repetitiva verksamhetsprocesser genom automatisering. 

 

De potentiella processer som RPA kan ersätta är begränsade. Processerna måste följa ett 

specifikt mönster vid varje tillfälle. De bör kunna brytas ner stegvis där varje möjligt utfall är 

utförligt beskrivet (Asatiani & Penttinen, 2016). Vidare ska processen inte vara beroende av 

ett mänskligt beslutsfattande för att nå förväntat resultat (Slaby, 2012). 
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Vanligt förekommande användningsområden för RPA är uppgifter som förknippas med 

betalningar av olika slag, som löner, skulder, försäkringar, kundfordringar etcetera (Moffitt et 

al., 2018). Andra exempel på uppgifter som robotarna är kapabla till är att hämta och läsa data 

från olika filer, genomföra olika kontroller och skicka diverse bekräftelsemeddelanden 

(Anagnoste, 2017). Möjligheten finns att använda RPA tillsammans med den mänskliga 

faktorn där RPA sköter de mer strukturerade delarna medan personal tar hand om de 

strukturlösa och mer komplexa uppgifterna (Lacity & Willcocks, 2016).  

 

RPA kan medföra effektivisering genom att roboten ersätter personal för enkla och repetitiva 

arbetsuppgifter som i sin tur medför att personalstyrka kan frigöras (Van der Aalst et al., 2018). 

Personal kan då istället fokusera på mer värdeskapande och komplexa uppgifter som kräver det 

mänskliga tänket. Eftersom robotar inte är beroende av några pauser blir de tillgängliga dygnet 

runt. De arbetar även mer effektivt än människor med färre felaktigheter och anpassar sig till 

nuvarande IT-system utan nödvändig förändring (Slaby, 2012).  

 

En studie gjord av Lacity och Willcocks (2016) bekräftar att flera verksamheter efter 

implementation av RPA förbättrade sin service i både tid och kvalitet när upprepade processer 

istället hanterades av robotar, tillgängligheten ökade också till dygnet runt. Vidare understryker 

studier att RPA medfört förbättringar inom bland annat kostnad, trovärdighet, 

processeffektivitet, felreducering och kundservice (Willcocks, Lacity & Craig, 2015).  

 

Kostnadsmässigt är det billigt att implementera RPA och robotarna är även lättutvecklade. Med 

hjälp av RPA kan företag avlägsna eventuella beroenden från utomstående outsourcing, där 

företag sparar in utgifter och kostnader (Slaby, 2012). Tidsperioden som krävs för att 

implementera RPA är kort och ett företag kan ha en färdig processautomatisering inom några 

veckor (Asatiani & Penttinen, 2016). 

 

I många fall skapar RPA en förvirring och en skeptisk inställning till en början när medarbetare 

hör att deras arbetsuppgift ska ersättas av robotar. Arbetare tenderar att se robotarna som en 

konkurrent till deras arbete, vilket kan skapa irritation och missnöje gentemot ledningen 

(Asatiani & Penttinen, 2016). Mestadels av den tidigare uppstådda tveksamheten försvinner 

dock när personal får förståelse för RPA, de berörda processerna och vad det medför 
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(Willcocks et al., 2015). Det är viktigt att presentationen av RPA sker på ett korrekt sätt för att 

eliminera missnöje. Intressenterna som påverkas av implementation bör i tidigt skede bli 

informerade hur förändringen kommer att gynna dem (Willcocks et al., 2015). 

 

Van der Aalst et al. (2018) delar upp möjligheten till automatisering i tre olika fall med 

varierande behov av olika typer av lösningar. Dessa typer är traditionella process 

automatiseringar, RPA samt arbete som endast kan utföras av människor (se figur 1). De olika 

kategorierna är fördelade på en x och y axel, där x är olika typer av fall och y är fallets frekvens 

av hur många fall som utförs inom en specifik period. Som figur 1 visar passar den traditionella 

processautomatiseringen fall som följer samma strukturerade process varje gång samt där det 

anses vara ekonomiskt genomförbart att automatisera. RPA hanterar också repetitiva processer 

men dessa är inte lika frekventa och därav går det inte att rättfärdiga klassisk automatisering ur 

ett ekonomiskt perspektiv likt den första kategorin. De fall som berör människors arbete 

innefattar mer sällsynta och enskilda aktiviteter som måste hanteras från fall till fall (Van der 

Aalst et al., 2018). 

 

Figur 1: Positionera RPA (Van der Aalst et al., 2018).  
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2.4 Teoretiskt ramverk / Summering av teori 

Figur 2 visar en sammanställning av de olika teoriområdena som använts för att undersöka 

transformationen av en manuell process till automatiserad. Den översta raden inkluderar teorier 

hur verksamheter påverkas vid implementation medan den nedre delen redogör om teorier för 

att införa RPA. 

 

Verksamheter utvecklar både verksamhetsprocesser och verksamhetsrutiner när 

automatiserade system implementeras och på så sätt sker en verksamhetsutveckling. För att 

införa RPA i en verksamhet kan olika designprinciper/riktlinjer användas som hjälp. Samtliga 

teorier påverkar transformationen till en automatiserad process. 

 

 

Figur 2. Sammanställning av teoretisk referensram 
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver de moment som utförts för att samla data för studien. Inledningsvis 

presenteras forskningsansatsen följt av den forskningsstrategi som utförts. Sedan kommer en 

beskrivning av fallstudieföretaget och de informanter som deltagit samt hur de bidragit med 

data. Informationen har använts för att bygga upp nuläges- och börlägeskartor. Avslutningsvis 

presenteras analysmetoden, kritik och etik. 

 

3.1 Forskningsansats 

Denna studie baseras på en explorativ och kvalitativ forskningsansats. Explorativ ansats 

betyder att nya områden utforskas och så mycket kunskap som möjligt samlas in (Patel & 

Davidsson, 2011). Den explorativa ansatsen valdes för att syftet med studien är att öka 

förståelse vid införandet av RPA och transformationen av en manuellt utförd process till 

automatisk, som är ett förhållandevis outforskat område. 

 

Syftet med en kvalitativ forskningsansats är att skapa djupare förståelse för forskningsområdet 

(Maxwell, 2005). Kvalitativ forskningsansats valdes med anledning att förstå och identifiera 

de faktorer som utvecklare behöver beakta vid beslut att ersätta en arbetsprocess med RPA. För 

att kunna framställa riktlinjerna och skapa en nödvändig förståelse om RPA baseras studien på 

en abduktiv ansats där både induktion och deduktion används för att öka förståelsen för 

området. Deduktion innebär att utgångspunkten är från befintliga teorier och därefter testas de 

i verkligheten i form av observationer. Induktion är motsatsen till deduktion, där 

utgångspunkten är från verkliga observationer till generalisering inom teori (Le Duc, 2011). 

Abduktiv ansats används eftersom studien grundas på tidigare utformade teorier men genom 

observationer i form av videoinspelningar och informationstillfällen har även nya områden 

upptäckts. Som följd av att nya områden hittats har den teoretiska referensramen utökats. 

Teorin var till en början huvudsakligen om RPA och designprinciper men har under studiens 

utförande utökats inom verksamhetsutveckling, verksamhetsprocesser och verksamhetsrutiner 

som upptäckts vara relevanta. 
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3.2 Fallstudie 

Med en kvalitativ ansats valde vi att applicera strategin fallstudie i vår studie. Bryman och Bell 

(2011) påstår att med hjälp av en fallstudie kan en förståelse till verkligheten skapas för ett 

specifikt fall. En fallstudie är enligt Patel och Davidson (2003) en undersökning som görs på 

ett fall, fallet består av enheter och enheterna som används för att analysera är ofta inom en 

process eller förändring men kan också variera i sin betydelse mellan en grupp människor, en 

individ eller en situation. Fallet i vår undersökning är en transformation från en manuellt 

hanterad process till en automatiserad arbetsprocess med hjälp av tekniken RPA. Eftersom vårt 

fokus var att analysera den berörda arbetsprocessen och undersöka huruvida en RPA-lösning 

var lämpligt behövde vi studera den berörda processen i detalj. Ejvegård (2009) påpekar att en 

fallstudie skapar förståelse över en situation, vilket stämmer överens med syftet som är att ta 

fram riktlinjer för en transformation från manuell till automatisk processhantering. 

 

Patel och Davidsson (2003) konstaterar att insamlingen av data för det specifika fallet kan ske 

genom till exempel observationer och intervjuer. Det var tillvägagångssätt som vi använde oss 

av för att skapa en detaljerad förståelse för arbetsprocessen som i detta fall handlar om 

ärendehantering. Inspelning av videosamtal gjordes för att säkerställa att varje del inom 

processen blev dokumenterad. Samtalen skedde i flöde för att validera nuläget av 

arbetsprocessen men även som intervjutillfällen där vi fick information om bakgrunden till 

automatiseringen, hur de ser på robotar och framtida planer för att involvera IT. 

3.2.1 Fallstudieföretag 

Företaget Agio System & Kompetens AB (Agio) erbjöd oss att utföra fallet i en offentlig 

verksamhet, Länsstyrelsen. Agio är ett konsultföretag som arbetar med att effektivisera 

processer med hjälp av IT. Vår del av projektet var att utföra en förstudie genom att samla in 

krav och behov och ta fram olika lösningsförslag för att slutligen se om RPA lämpade sig för 

arbetsprocessen eller inte. I och med att vår framtagna förstudie senare skulle implementeras 

fanns det många kunniga inom området för effektivisering och automatisering. Det skapade 

möjligheten för oss att kunna ställa frågor för att lära oss mer om hur krav ska hanteras men 

också vilka lösningar som faktiskt är möjliga att realisera.  
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Vi hade kontakt med Länsstyrelsen i ett specifikt län men implementationen för 

automatiseringen som Agio senare ska utföra kommer ske för samtliga län. Länsstyrelsen hade 

upptäckt en repetitiv process och såg möjligheterna att automatisera den med RPA.  

3.2.2 Processbeskrivning  

Arbetsprocessen går ut på att återkalla tillståndet för väktare som inte haft en anställning hos 

auktoriserat bevakningsföretag under de tre senaste månaderna. Beslutet ska diarieföras och 

väktarregistret uppdateras. Slutligen skrivs en handling ut för att expedieras till berörd väktare 

med en kopia till Säkerhetspolisen. Processen utfördes på samma sätt för varje enskilt tillfälle. 

Till störst del utförs processen i deras ärende- och dokumenthanteringssystem med undantag 

för att hämta personlig information som sker genom en webbtjänst vid namn ”Bisnode” eller 

”Infotorg”. 

 

Beskrivningen ovan förklarar normalfallet för arbetsprocessen, som också har två undantag. 

Personen i fråga kan även ha ett skyddsvaktsgodkännande eller godkännande för hundekipage. 

Även dessa godkännanden ska återkallas i samband med att väktargodkännandet dras in. 

3.3 Litteraturöversikt 

För att skapa en teoretisk grund och förståelse för RPA, processhantering och designprinciper 

gjordes en kritisk granskning av litteraturen till det vetenskapliga syftet som undersökningen 

innefattade. Den initierande sökningen som enligt Rienecker och Jørgensen (2008) kallar för 

systematisk sökning gjordes i olika elektroniska databaser efter vetenskapliga publikationer. 

Databaserna som främst användes var: Google Scholar och Luleå Tekniska 

Universitetsbibliotek som i sin tur länkade vidare till Libris och Scopus vilket gav oss en 

överblick över både böcker och rapporter.  

 

Litteraturen undersöktes genom att först skapa en uppfattning i abstract och sedan genom att 

grundligt läsa inledningen och slutsatsen. Var litteraturen relevant efter en första analys läste 

vi mer noggrant för att skapa en bättre förståelse inom ämnet. Nyckelbegrepp som användes 

vid sökningarna var: Robotic Process Automation, RPA, Process automation, Service design, 

Digital transformation, Digitalisering, Process, Effektivisering, Verksamhetsprocesser - 

business process, Rutin, Verksamhetsrutiner, Guidelines RPA och Designprinciper.  
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För att finna ytterligare källor använde vi oss av kedjesökning. Rienecker och Jørgensen (2008) 

definierar kedjesökning som sökandet av källor utifrån en grundkälla för att hitta ny litteratur 

inom samma ämne. Genom att använda kedjesökning på den litteratur vi använt gick det att 

skaffa en djupare förståelse och fler perspektiv inom ämnet. 

3.4 Datainsamling 

Vanliga metoder för datainsamling för en kvalitativ forskning är intervjuer och observationer 

(Myers & Avison, 2002). Med kvalitativ forskningsansats finns även möjligheten att analysera 

videoinspelningar, vanligtvis bearbetas de och skrivs ner i text så man har textmaterial att 

arbeta med (Patel & Davidsson, 2003). Intervjuer och observationer är datainsamlingsmetoder 

som användes i forskningen för att skapa en fördjupning i den berörda processen och för att få 

en objektiv syn på användarens upplevelser om automatisering.  

 

Vår kontakt med Länsstyrelsen skedde med hjälp av återupprepande intervjuer i form av 

videosamtal där en del av samtalen även spelades in. Videosamtalen användes för att samla in 

information från Länsstyrelsen om deras åsikter kring automatiseringar och varför de valt att 

involvera det i verksamheten. Antalet informationstillfällen blev till slut fem stycken där de 

utfördes med en till två veckors intervaller. De olika informationstillfällena var till mestadels 

ostrukturerade men vissa var semistrukturerade. De ostrukturerade informationstillfällena 

innebar att vi inte hade några bestämda frågeställningar som skulle tas upp. Under de 

semistrukturerade hade vi vissa funderingar som uppstått vid intern diskussion som behövdes 

klargöras. 

 

Figur 3 beskriver processen för vår datainsamling under projektet. Texten i de blå rutorna 

beskriver vad informationstillfällena handlade om men också data som vi samlat in från 

kravspecifikation och under sammanställningen av riktlinjer. De gröna rutorna visar vilken fas 

av transformationen av arbetsprocessen som stegen skapat förståelse för.  
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Figur 3. Process för datainsamling 

3.4.1 Informationstillfällen 

För att förstå problemsituationen med arbetsprocessen handlade det första informationstillfället 

om bakgrunden till transformationen. Under videosamtalet deltog projektledaren från Agio och 

båda informanter från Länsstyrelsen. Under mötet gavs en kort bakgrund till automatiseringen. 

Vi blev också tilldelade en kravspecifikation från Länsstyrelsen som ökade förståelsen för 

problemsituationen.  

 

Under det andra tillfället fick vi följa handläggaren när processen utfördes för att se alla olika 

steg som den innehöll. Videosamtalet spelades in så att vi skulle kunna gå igenom den i 

efterhand utan att missa några moment eller detaljer. Processen bearbetas därefter till 

textformat för att enklare kunna analysera den. Detta skapade grunden för ett första utkast av 

en visuell processkartläggning av nuläget. 

 

Under det tredje videosamtalet validerades nuläget mot en handläggare som gick igenom den 

visuella processkartan för att se om alla steg var korrekt tolkade. Under mötet hade vi några 

funderingar kring processen och om det fanns några moment som kunde uteslutas eller om 

några var extra viktiga. Vi frågade också om det var de själva som skickade ut de slutgiltiga 

besluten. Vi behövde också veta i vilket steg det gick att se om väktaren även var skyddsvakt 

eller hade godkännande för hundekipage. Ett fåtal justeringar behövde åtgärdas men till stor 
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del stämde nulägeskartan överens med verkligheten. Den uppdaterade processbeskrivningen 

(bilaga 2) skrevs även i textformat (bilaga 1) för att enklare kunna följa de olika stegen. Mötet 

inkluderade en dialog om RPA och hur Länsstyrelsen och deras användare ser på 

automatisering.  

 

Vid informationstillfälle fyra, diskuterades resultatet från en intern workshop tillsammans med 

projektledaren och informanterna från Länsstyrelsen. Workshopen resulterade i nya frågor till 

Länsstyrelsen. Frågorna handlade om det var juridiskt möjligt att en automatisk handläggare 

tog beslutet istället för en specifik handläggare. Den andra frågeställningen var berörande en 

extern tjänst vid namn SmartDocuments, ifall steget var nödvändigt eller om det medförde ett 

onödigt dubbelarbete.  

 

Därefter hade vi ett avslutande möte för att diskutera de sista punkterna innan börläget kunde 

färdigställas och överlämnas till Agio för implementation. De handlade om hur Länsstyrelsen 

önskade att besluten skulle sparas för att kunna skrivas ut och expedieras på ett smidigt sätt. 

En annan frågeställning som diskuterades var att om processen bör avbrytas när någon felaktig 

information hämtas och därmed hanteras manuellt. Vidare diskuterades hur införandet av 

automatisering bör ske för att alla intressenter ska bli involverade. 

3.4.2 Workshop 

Efter det tredje informationstillfället hade vi en intern workshop. Inför workshopen hade vi 

framtaget ett första utkast för en automatiserad lösning för processen i form av ett börläge. Vårt 

ansvar var att ta fram diskussionspunkter från intervjuerna med Länsstyrelsen och presentera 

hur nu- och börläget såg ut. Diskussionerna berörde expediering, SmartDocuments, 

rapportmallar och potentiella lösningar. Olika lösningar diskuterades för att gemensamt ta fram 

de mest lämpade lösningarna. Workshopen utfördes tillsammans med projektledaren samt flera 

utvecklare som besatt kunskapen om Länsstyrelsens arbetssätt och systemet de använder för 

arbetsprocessen. 

3.4.3 Sammanställning av riktlinjer 

Slutligen gjordes en sammanställning mellan riktlinjer för RPA. För att hitta framtagna 

riktlinjer att jämföra mot söktes sekundärdata fram med hjälp av Google. Vi valde att samla in 
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riktlinjer för användandet av RPA från olika konsultrapporter och verksamheter som säljer 

RPA och en artikel som noterat vanliga fel. Sammanställningen gjordes med syfte till att få fler 

perspektiv att analysera mot de riktlinjer som framtagits i vår forskning.  

3.5 Processkartläggning 

Processkartläggning är ett tillvägagångssätt där man grafisk visualiserar en arbetsprocess och 

varje specifikt delmoment med kompletterande text. Konceptet hjälper till att skapa en 

förståelse över hur processen ser ut i dagsläget och se över om varje moment är nödvändigt. 

Vanligtvis är det möjligt att omkonstruera arbetsprocessen så att den utförs på ett effektivare 

sätt (Hunt, 1996; Jacka & Keller, 2009). Informationstillfällena och workshopen medförde 

nödvändig information för att kunna kartlägga processen för återkallelse av väktare till ett 

nuläge för att sedan arbeta fram ett börläge. 

3.5.1 Nuläge 

Genom ett videosamtal med en handläggare fick vi följa med i utförandet av den berörda 

arbetsprocessen. Förloppet spelades in enligt godkännande av handläggaren för att enkelt 

kunna gå tillbaka och få med alla delar av arbetsprocessen. Med hjälp av det inspelade 

videosamtalet av arbetsprocessen skrev vi ner processen i punktform för att sedan skapa en 

visuell processkarta över nuläget. För att validera att visualiseringen av processen var korrekt 

visades den upp till en informant för att kontrollera att alla moment var inkluderade och i rätt 

ordning. Feedback gavs och användes för att uppdatera processkartan till korrekt utformning.  

3.5.2 Börläge 

För att komma fram till ett börläge för processen gick vi en utbildning av systemet som 

processen utförs i för att förstå systemets möjligheter. Det är ett system som innehåller 

standardfunktioner men som går att anpassa efter önskemål. Systemet används för 

ärendehantering och konsumeras till största del av offentliga sektorer.  

 

Med hjälp av önskemål från användaren och en kravspecifikation skapades börläget med 

nuläget som grund. Det gjordes för att enklare visa hur automatiseringen kommer agera 

systemmässigt och vad som kommer krävas från användarna. Med hjälp av kunskapen om det 

berörda systemet som vi erhöll från utbildningen framtogs ett första utkast av börläget med 



 

 

20 

 

flera lösningsalternativ för delmoment, som därefter presenterades på Agio i en workshop. Med 

hjälp av deras kunskap fastställdes de mest lämpade lösningarna för delmomenten och 

dokumenterades i ett nytt utkast av börläget som senare kommer att implementeras. Börläget 

består av en övergriplig automatiseringslösning och den slutgiltiga lösningen som är detaljerad. 

Nuläget för arbetsprocessen är bifogad som bilaga 2 och börläget som bilaga 3. 

3.6 Analysmetod 

Vi valde att analysera den insamlade informationen på ett sätt som till stor del liknar en tematisk 

analys. I en tematisk analys analyseras återkommande karaktärsdrag och teman baserat på det 

insamlade materialet. Materialet ska noggrant läsas och på så sätt kan återkommande aspekter 

relateras till olika teman. Teman kan skapas genom delar av texten som skapar en slags 

sammanfattande kod (Braun & Clarke, 2006). För studiens kontext var de mest återkommande 

områdena användarens förståelse för automatiseringen och hanteringen av processer som blev 

de riktlinjer som framställdes genom intervjuer, riktlinjer från sammanställning och teori. 

Dessa temaområden, de framställda riktlinjerna, analyserades mot det teoretiska ramverket och 

sammanställningen, för att motivera valet av riktlinjerna. De huvudsakliga rubrikerna som 

riktlinjerna ställs mot är processer, rutiner, RPA och designprinciper. Likheter och skillnader 

mellan temaområdena och designprinciper för interaktiva system och tjänster analyserades. I 

sammanställningen användes riktlinjer framställda av företag för RPA. 

  

Figur 4: Analysmodell. 

3.7 Metodkritik 

Vårt val av informanter kan anses som bristande eftersom det endast är två från Länsstyrelsen. 

Dessa två informanter gav dock en förståelse av den berörda processen utifrån 
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informationstillfällena. Den ena informanten arbetar dagligen med berörda process och den 

andra som IT-ansvarig för Länsstyrelsen, vilket bidrar till de två viktigaste perspektiven. 

Informationen angående processen skedde iterativt för att tolka nuläget korrekt. Baserat på den 

initierade kravspecifikationen har kompletterande krav och önskemål samlats från 

handläggaren som förde en intern diskussion med kollegor och förmedlade en sammanfattning 

av den gemensamma bilden över att automatisera en repetitiv process. Att intervjua fler 

handläggare hade enbart bidragit med samma information rörande processen som vi fick av 

informanten. Utöver de två från Länsstyrelsen samlades även systemteknisk information från 

fyra konsulter och en projektledare från Agio. Däremot för att skapa fler perspektiv kring 

inställningen av RPA hade till exempel fler användare kunnat intervjuas för att samla fler 

synvinklar och åsikter. För att komplettera datainsamlingen hade vi till exempel kunnat 

använda oss av en enkät för att få in mer strukturerade och mätbara data.  

 

På grund av att vi i sammanställt riktlinjer för RPA av Meritmind och EY som båda levererar 

RPA-lösningar har vi beaktat dem försiktigt eftersom de har som mål att sälja och därmed kan 

de var något vinklade åt det positiva hållet. Av den orsaken inkluderades även en artikel av 

CIO Sweden som listar vanligt förekommande fel vid implementationen av RPA som därmed 

har en mer objektiv inställning. Riktlinjerna från leverantörerna jämfördes med artikeln från 

CIO Sweden och det visades att många punkter stämde överens med varandra. 

3.8 Etik  

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra olika huvudkrav inom etiska frågor för 

forskningen. Dessa huvudkrav baseras ursprungligen på individskyddskravet som innebär att 

ingen onödig insyn görs på informanter vad gäller deras levnadsstandarder eller andra faktorer 

som kan bidra till kränkning. I vår studie har vi under metodens utförande stött på personlig 

information som funnits i det berörda systemet som utforskats men ingen information som kan 

koppla någon person har sparats eller använts i dokumentation eftersom den informationen ej 

ansetts vara relevant till syftet. 

 

Informationskrav 

Enligt reglering inom informationskrav ska uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare bli 

upplysta av forskaren om deras uppgift och villkor i deltagande av forskningen. Alltså ska 
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informanten vara medveten om att deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande 

när de behagar. Syftet ska vara presenterat för de deltagande så de har vetskap om vad de bidrar 

till och hur deras information ska användas (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Våra informanter har frivilligt anmält intresse och upplysts om att så länge det är vid deras 

intresse att deltaga, bestämmer de själva till vilken grad de vill bidra till forskningen. Eftersom 

samma personer bidragit med information har en god relation skapats och vid varje intervju 

eller diskussion har rapportens status diskuterats, både på grund av intresse från de deltagande 

men också för upplysning för hur deras information använts. 

 

Samtyckeskrav 

Likt informationskrav ska informanterna bli upplysta om att de kan bidra så länge de vill och 

skulle de inte längre vara intresserade kan de, när de vill, avvika från projektet utan negativa 

konsekvenser. Samtycke ska upprättas mellan forskare och deltagare inför varje tillfälle då 

information hämtas. Skulle ett beroende mellan informanternas insats och forskningens syfte 

förekomma måsten en avvägning göras av forskaren av de konsekvenser som kan förekomma 

på både kort och lång sikt (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

En del av diskussionerna som upprättats mellan oss och våra informanter har behövts spelas in 

för att inte missa några detaljer, detta gjort efter godkännande. De informanter som spelat stor 

roll under undersökningen har inget egentligt beroendesamband till forskningen men har 

underlättat för arbetet eftersom vi inte behövt hjälpa nya informanter sätta sig in i den berörda 

processen. Innan skrivande av resultat påbörjades validerade vi en gång extra med 

informanterna från både Länsstyrelsen och Agio att materialet som samlats fick användas och 

skrivas ut i rapporten. 

 

Konfidentialitetskrav 

Alla inom projektet som berör känslig information som kan kopplas till en enskild bör 

underteckna en tystnadsplikt för den informationen. Information samlad om en individ bör 

antecknas på ett sådant sätt att de inte kan kännetecknas av utomstående (Vetenskapsrådet, 

2002). Under systemanalys som vi gjort har en del personlig information som kan kopplas till 

en individ påträffats eftersom automatiseringen tänkts göras mot ett beslutande system inom 
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offentlig sektor. Denna information har däremot inte lagrats eftersom det inte varit relevant för 

resultatet. Utöver personnummer och andra data vi stött på har den berörda processen varit 

inom offentlig sektor där offentlighetsprincipen gäller. 

 

Nyttjandekrav 

De personuppgifter som samlas för forskningens ändamål får inte nyttjas i kommersiellt bruk 

eller andra syften utöver forskningen. Resultat av forskning om en enskild får inte nyttjas för 

beslut som direkt påverkar individen (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningen vi bedriver har inte 

sparat någon personliga data. Däremot är den undersökta processen beslutstagande inom 

landstinget, detta beslut är dock en del av processen och inte en följd av forskningen. 
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4. Resultat 

I resultatkapitlet presenteras först kravspecifikationen. Därefter presenteras den berörda 

processens nu- och börläge som skapats av informationstillfällen och workshop, även insamlad 

information från dessa tillfällen presenteras. Följt kommer resultatet av sammanställningen 

som gjorts på riktlinjer skapade av olika företag. Slutligen presenteras de två föreslagna 

riktlinjerna som studien syftar till att framställa som ett resultat av de sammanställda 

riktlinjerna och empiri. 

 

4.1 Kravspecifikation 

Baserat på kravspecifikationen från Länsstyrelsen gavs en första insyn av den berörda 

arbetsprocessen. Specifikationen innehöll övergripande beskrivning av arbetsprocessen och 

olika krav i punktform. De listade kraven var att processen bör vara autonom och vid fel under 

processen ska ärendeprocessen avbrytas och ärendet ska listas med statusen ”ej tilldelat”. Med 

statusen ”ej tilldelat” menas att ingen specifik handläggare ansvarar för ärendet men åtgärder 

måste tas.  

4.2 Processkartläggning 

Som visualiseringen av nuläget visar i figur 5 (mer utförligt i bilaga 2) är det många steg som 

sker innan arbetsprocessen är klar och det slutgiltiga beslutet kan skickas till berörd väktare 

och SÄPO. Den ursprungliga processen krävde att handläggaren hämtade informationen 

angående väktarens folkbokföring via en extern webbsida, Infotorg. Informationen kopierades 

sedan manuellt till ärendekortet. Detta steg skulle komma att ske automatiskt några månader 

in i projektet genom en annan delautomatisering vid namn Navet. Navet är ett aviseringssystem 

som tillåter myndigheter, kommuner och landsting att hämta aktuell folkbokföring på ett 

elektroniskt sätt (Skatteverket, u.å.). Eftersom systemet förlitar sig på att Navet hämtar korrekt 

information om väktare bestämdes att börläget ska ha en kontroll direkt när informationen 

skrivs in för att valideras. Om fel information har hämtats så kommer automatiseringen att 

avbrytas och en handläggare får istället ingripa manuellt. 
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Under tidsperioden när vi gick igenom processen var det en handläggare som manuellt skickade 

ut besluten till de återkallade väktarna och SÄPO. Detta var ett steg de ville undvika i högsta 

möjliga mån. Handläggaren önskade att inte manuellt behöva öppna varje ärende och skriva ut 

beslut för beslut. Genom ett möte med Länsstyrelsen visades att de väktare som använder 

digital brevlåda, till exempel Kivra, kan få deras beslut genom den digitala brevlådan. SÄPO 

vill dock ha ett traditionellt brevutskick. Eftersom det är möjligt att se om privatpersoner 

använder sig av digitala brevlådor kom vi fram till att kontrollen och eventuellt utskick kommer 

ske automatiskt. Det medför att antalet fysiska brev reduceras och därmed blir det mindre 

arbete för personalen. I framtiden kommer förmodligen allt fler personer använda sig av 

digitala brevlådor vilket bara är en fördel för processen och automatiseringen. 

 

Vi kom fram till lösningen att alla resterande beslut samlas i ett och samma dokument för att 

på så sätt minska antalet dokument. Behöriga handläggare kommer få en påminnelse veckovis 

att beslut finns att skriva ut. Påminnelsen finns kvar tills utskicken är utförda. Utskrifterna 

samlas i respektive län för att inte överbelasta någon. Rapporten till SÄPO kommer ske 

samtidigt som dessa utskick, alternativt månadsvis. 

 

Figur 5: Översikt av nuläge. 

4.3 Informationstillfällen 

Utöver en inblick i processen gav de olika informationstillfällen oss en fördjupning i 

bakgrunden till automatiseringen, förväntningar efter implementationen och hur projektet kan 

påverka framtida automatiseringslösningar för verksamheten. Följande rubriker kommer 
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representera resultatet av de huvudsakliga diskussionsämnena från videosamtalen med 

Länsstyrelsen, men också från den interna workshopen. 

 

Bakgrund till RPA transformation 

Under det första mötet fick vi bakgrunden till varför de vill automatisera processen. En 

handläggare förklarade att processen sker manuellt. Processen innehåller många olika steg där 

information skrivs in på olika typer av ärende- och handlingskort. När informationen är 

inmatad klickar handläggaren vidare bland de olika delmomenten. De förklarade att processen 

var upprepande och att tidsåtgången var mellan fem till tio minuter per gång, där antalet 

ärenden i hela landet uppskattas till drygt 300 per månad vilket resulterar i cirka 4000 om året. 

Något som tillsammans är väldigt mycket “bortkastad tid” för handläggare enligt dem. Därav 

uppstod önskemålet av en automatiserad lösning i form av RPA. Vidare nämnde intressenterna 

från Länsstyrelsen att de håller på att gå mot en mer digitaliserad verksamhet och att det här 

projektet var ett steg i rätt riktning. 

 

Genomgång av berörd process 

Under det andra mötet fick vi en insyn i arbetsprocessen där en handläggare gick igenom hela 

processen. Vad som uppmärksammades var att processen hade väldigt många steg för en 

process som bara baseras på ett kriterium och information om den berörda väktaren. Under 

mötet kom vi fram till att automatiseringen skulle fokusera på normalfallet men önskvärt var 

även om avvikelserna med godkännande för skyddsvakt och hundekipage kunde ske 

automatiskt. Det var dock inte nödvändigt. 

 

Validera nuläge 

Under mötet validerades det första utkastet av nuläget. Frågorna om det var de själva som 

skickar ut besluten besvarades med att så var fallet för deras län. De svarade även på frågan 

om hundekipage och skyddsvakt, att dessa gick att se på väktarkortet och skulle återkallas i 

samband med väktartillståndet. 

 

Vad som även uppmärksammades var att Länsstyrelsens hade lite kunskap om RPA och hur 

mjukvaruroboten arbetar. En kort förklaring om hur RPA jobbar baserat på det som 

uppmärksammats av litteraturen var nödvändigt vilket medförde ett fåtal följdfrågor från 
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handläggaren. Frågorna var om roboten behöver startas fysiskt genom en knapp, vilket skulle 

vara ett onödigt arbete eller om den går efter ett schema. Som svar på frågan berättades att det 

är möjligt att schemalägga roboten. En annan fråga var om den behöver tillgång till egen dator 

eller om det sker i bakgrunden. Vi förklarade att vi skulle undersöka själva systemet som 

processen utförs i och se om en mjukvarurobot i form av RPA skulle kunna vara ett alternativ 

för automatiseringen eller om det skulle finnas alternativa lösningar. 

 

Vidare diskuterades hur användare ser på RPA och automatisering. Handläggaren förklarade 

att de vill lägga resurser på rätt områden, som i djupare tillsyn och noggrannare granskning till 

exempel. Fortsatt förklarar handläggaren att det troligen är många som har en rädsla över att 

helt bli ersatta och därmed förlora sina jobb eller att vissa tror att de inte har kompetensen för 

att arbeta med mer avancerade arbetsuppgifter. 

 

Workshop 

Efter det tredje mötet hade vi en intern workshop på företaget där olika utvecklare medverkade 

för att diskutera vad som var möjligt att automatisera. Under mötet beslutades att hela 

processen, inklusive undantagsfallen med både skyddsvakt och hundekipage, går att 

automatisera kodmässigt med hjälp av systemet där processen utförs.  

 

Ett par frågeställningar dök upp under workshopen som behövde kontrolleras med den 

offentliga sektorn. Första frågan berörde beslutsfattandet som kommer bli automatiskt, om det 

skulle vara juridiskt tillåtet att de stod “Automatiskt handläggare” istället för handläggarens 

namn.  

 

Den andra frågan var om steget där externa tjänsten SmartDocuments öppnades var nödvändigt 

eftersom handläggaren var tvungen att välja samma dokumentmall igen. En diskussion 

startades och vi kunde konstatera att steget var onödigt och det bästa alternativet skulle vara att 

ha förskapade mallar i Word med bokmärken som lagras i systemet som används. Bokmärken 

innebär att förvald information automatiskt hämtas från databasen och placeras därefter på ett 

bestämt ställe, till exempel datum, namn och diarienummer. Vad som nu skulle stämmas av 

med Länsstyrelsen var om de kunde enas om över en generell dokumentmall för de olika länen 
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vid expediering innehållande en gemensam skrivning för överklagande, istället för namnet på 

handläggaren som de tidigare haft. 

 

Det sista problemet som fanns kvar att lösa var de avslutande stegen när fysiska brev ska 

skickas ut till berörd väktare samt SÄPO, hur skulle stegen gå till för att handläggare skulle 

behöva göra så lite arbete som möjligt. Vi kom fram till lösningen att ett automatiskt 

återkallande kan nyttjas genom hela processen till de väktarna som använder sig av digital 

brevlåda, därav eliminera antalet fysiska utskick som handläggare behöver utföra. Steget som 

fanns kvar att lösa var nu hur de resterande fysiska utskicken ska skrivas ut och expedieras på 

smartast sätt.  

 

Presentation av börläge  

Under informationstillfället presenterades börläget (bilaga 3) som framtagits och 

diskussionspunkterna som skapades under workshopen. Informanterna från Länsstyrelsen 

menade att det inte skulle vara några problem med varken automatisk handläggare som 

besluttagare eller att ha en enhetlig förskapad wordmall för varje län. Det skulle dock 

kontrolleras med en utomstående person som inte deltog på mötet, samt diskuteras med alla 

handläggare som berörs av denna typ av ärenden. Några dagar senare fick vi svar via mail som 

bekräftade att det inte var några problem med en automatisk handläggares signatur eller en 

enhetlig wordmall. 

 

En annan viktig synpunkt som kom fram var att de från Länsstyrelsen såg projektet som ett 

startskott för vidare arbetsförändring med större involvering av IT. Därför är resultatet väldigt 

viktigt för dem som kan skapa en drivkraft till digitala hjälpmedel.  

 

Den sista problemet att lösa vid detta tillfälle var fortfarande steget med de fysiska utskrifterna 

och hur de ska hanteras. Det framkom att de inte har någon print-tjänst i dagsläget för hantering 

av utskrifter. Men att det skulle vara okej för dem på Länsstyrelsen att lösa utskrifterna internt 

om alla ärenden summeras i en rapport. 
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Avslutande möte 

Diskussionspunkter under detta möte var hur de önskade få ut de beslutade dokumenten och 

hur långt processen skulle automatiseras baserat på förutsättningarna. Samt avstämning mot 

hur processkartan för börläget stämde överens med verkligheten och det önskade utfallet. Det 

som nämndes var att de inte vill behöva öppna varje enskilt ärende för utskrift, istället önskas 

en summering av allt som automatiseringen skapat under en veckas period. De nämnde att 

behöva öppna varje ärende för utskrift skulle bli jobbigt i längden och hela konceptet med att 

automatisera är att slippa repetitiva processer i högsta möjliga mån. Lösningen som kom fram 

var att alla ärenden ska samlas på ett och samma dokument för utskrift och att de handläggare 

med behörighet ska få en påminnelse en gång i veckan om att det finns beslut att skriva ut. 

Denna påminnelse ligger kvar tills att någon agerat för att undvika att någon av de som ska få 

ett utskick hinner flytta, vilket skulle orsaka en felutskick. Utskrifterna samlas i respektive län 

för att inte överbelasta ett enskilt län. 

 

Under mötet belyste informanterna den försiktighet som bör beaktas i en införing av ett 

automatiserat system. De punkterna var att undvika ordet robot för att inte skapa någon onödig 

förvirring och att uppmuntra de effektiviseringar implementationen väntas göra. Även nämna 

att automatiseringen är till för att underlätta den anställdes vardag och inte ersätta någon. 

Slutligen diskuterades hanteringen för ärenden som saknar någon nödvändig information för 

att uppfylla hela processen, vid en sådan situation ska iterationen med systemet avbrytas och 

ärendet hanteras av en människa. 

 

Summering av informationstillfällen 

Vid ett flertal informationstillfällen återuppstod diskussion om RPA och ordet robot som kan 

vara missvisande. En informant nämnde att ordet robot lätt skapar en rädsla och bör undvikas 

i den mån det går. Vidare diskuterades att användare troligen ser roboten som ersättare av deras 

arbeten helt och hållet och att de i sin tur förlorar sina jobb.  

 

Återkommande i nästan alla informationstillfällen var frågeställningar angående processen i 

sig och olika val för delmoment. Det krävdes flera informationstillfällen angående nuläget 

innan ett realiserbart börläge kunde framställas. Vi fokuserade på det som var återkommande i 
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informationstillfällen, kunskap om RPA, rädsla för ordet robot och processförståelse vid 

framställande av våra riktlinjer för att transformera en manuell process till automatisk. 

4.4 Sammanställning av riktlinjer 

Sammanställt i tabellerna är riktlinjer hämtade från olika företag som antingen jobbar med att 

utveckla RPA eller konsulter som förmedlar processautomatisering. De sista riktlinjerna 

kommer från tidningen CIO Sweden som lyft några av de vanliga felen som kan uppstå vid en 

påskyndad implementation av RPA. 

 

Riktlinjer från Meritmind 

Företaget Meritmind har framställt en checklista med fyra frågor att ställa inför en 

implementation av RPA. Dessa frågor är skrivna till stor del med positiv inställning till hur 

RPA ska få en lyckad implementation (Meritmind, u.å.). Nedan är deras frågor tolkade som 

riktlinjer. 

 

Tabell 1. Checklista för uppstart av RPA/automatiseringsprojekt (Meritmind, u.å.). 

Riktlinjer Motivering 

1. Se över vad som passar verksamheten 

bäst 

Vilken typ av RPA skulle passa bäst till den 

beställande kunden? Kartläggning av 

processer menar dom kan vara så pass 

omfattande att en extern projektledare kan 

behövas. 

2. Förstå varför en robotisering ska göras. 

Skapa tydliga mål och visioner 

RPA görs antingen på grund av reducering 

av medarbetare eller för att de befintliga 

anställda ska få jobba med mer 

värdesättande uppgifter 

3. Börja i liten skala och “fail fast” Enligt Meritmind menar de att de som 

lyckats med RPA-implementationer har 

börjat med enklare processer och skalat upp 

successivt. De menar också att som chef får 

man inte vara rädd att misslyckas för att 

senare kunna lyckas. 

4. Engagera medarbetarna Meritmind skriver att för att uppnå 

framgång måste engagemang finnas. 
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Engagemanget behövs för att uppnå 

förståelse och acceptans men också en 

beteendeförändring. 

 

Riktlinjer från EY 

Organisationen EY förvaltar RPA-lösningar från leverantören Blue Prism. De har listat tio 

vanliga fel inför och efter en implementation av RPA och har därför förklarat områden att tänka 

på för att det inte ska gå fel under implementationen eller vid användning av RPA. Trots att 

punkterna är vanliga fel är de formulerade som riktlinjer. 

 

Tabell 2. De 10 vanligaste felen vid misslyckade RPA-projekt (EY, 2016). 

Riktlinje Motivering 

Se RPA som verksamhetsstyrd En lyckad robotautomatiserad process är 

verksamhetsstyrt initiativ med stöd från IT. 

För ett bra resultat får inte verksamheten 

glömma att roboten kan ses som en virtuellt 

anställd och att det inte är IT som 

bestämmer vad roboten kommer göra. 

Skjut inte upp planering och testa frekvent Genom att i tidigt stadie göra en Proof-of-

Concept (PoC) går det att mäta om systemet 

kommer vara tekniskt eller funktionellt 

användbart. 

Underskatta inte resultatet av RPA efter 

driftsättning 

Vanligt misstag är att underskatta hur 

roboten ska driftsättas och hantera 

processerna. Utan någon bestämd ansvarig 

kan driftsättningen försenas. 

Se den helhetliga hanteringen av RPA och 

inte enbart delprocesserna. 

Om inte helheten är observerad och 

motiverad kan roboten börja automatisera 

fel områden som inte längre är relevanta till 

varandra 

Automatisera rätt processer Det är svårt att automatisera rätt process och 

kan resultera i en kostsam robot istället för 

en som gynnar verksamheten. Därför är det 

viktigt att förstå processer och automatisera 

processerna som är mest lönsamma. 

Tillämpa inte traditionella leveransmetoder Det händer ofta att verksamheter försöker 

använda för avancerade leveransmetoder 

med RPA. Förslagsvis ska en agil metod 
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och förenkla leveransen med roboten  

Optimera processen innan den 

automatiseras, undvik att automatisera för 

mycket 

Det går inte att ersätta allt arbete med hjälp 

av roboten. När verksamheter försöker 

uppnå detta resulterar det i mer arbete och 

högre kostnader. Roboten ska ses som en 

hjälpreda. 

Använd befintlig IT-infrastruktur RPA jobbar bäst direkt mot ett visuellt 

skrivbord likt en anställd människa. Därför 

ska inte ett system byggas runt RPA, snarare 

tvärtom för bäst effekt. 

Räkna på RPAs lönsamhet istället för att 

anta att automatiseringen löser allt. 

Även om stora delar av processer kan göras 

med RPA är det inte säkert att de återbetalas 

eller skapar lönsamhet åt verksamheten. Det 

går inte att ersätta en anställd med RPA 

eftersom det ofta är delar inom samma 

process som måste hanteras av en person. 

Däremot kan en fullskalig lönsamhet uppnås 

om rätt process automatiseras. 

Kunskap inom skapandet av PoC (Proof of 

Concept) garanterar inte en lyckad 

produktionsautomatisering 

En vanlig fälla är att de som utbildats i 

skapandet av en robot tror de kan tillämpa 

RPA på processer som ska vara gynnande 

för verksamheten. Men oftast är det inte de 

helhetliga och värdefulla processerna som 

automatiseras. För att kunna automatisera 

rätt krävs många tester och en god förståelse 

av robotens kapacitet, vilket brukar ta flera 

veckor av utbildning. 
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Riktlinjer från CIO Sweden 

I en artikel från CIO Sweden har de samlat information från CIOs (chief information officer) 

och konsulter över hur de uppmärksammat faktorer som kan leda till en mindre lyckad 

implementation av RPA och därför motiverat vad som behöver hållas i åtanke för att undvika 

en misslyckad implementation (CIO Sweden, 2019). Faktorerna har blivit omformulerade och 

tolkade till riktlinjer. 

 

Tabell 3. Boom för RPA – men undvik fällorna när du automatiserar (CIO Sweden, 2019). 

Riktlinje Motivering 

1. Ha en väldefinierad strategi Likt andra IT-projekt behövs en väl 

formulerad strategi för att inte projekten ska 

bli för omfattande eller felplacerade. 

2. Ta fram en genomtänkt affärsplan Det är viktigt att hålla koll på förväntade 

kostnader. Det är också viktigt att veta vilka 

konsekvenser det kan innebära för 

verksamheten. 

3. Automatisera inte för mycket för tidigt Det är många processer som kan 

automatiseras men det är viktigt att veta att 

inte alla borde göras på samma gång. Se till 

så det finns några lyckade att utgå ifrån 

innan nästa påbörjas 

4. Skynda långsamt med RPA RPA är attraktivt och enkelt att använda. 

Men det är till fördel att “skynda långsamt”. 

Om inte processerna är ordentligt 

definierade kan de bli svåra och dyra att 

implementera 

5. Använd RPA på rätt sätt Det tenderar till att RPA används där det 

inte nödvändigtvis passar. 

6. Låt rätt person utveckla RPA Verktyget är relativt enkelt att använda men 

det motiverar inte för att användare utan 

erfarenhet ska använda det i för stor 

utsträckning. Om inte test görs kan det 

skada verksamheten i efterhand. 

7. Ha användare i fokus Om en process behöver automatiseras för att 

den inte fungerar bra behöver den först 

analyseras för att se vad det skulle göra för 

inverkan på berörda personer. Skapa en 

uppfattning bland de anställda vilka 
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processer som är tunga för att automatisera 

en process som bidrar till positiv inverkan. 

8. Se helheten Ibland förbises helheten av automatiseringen 

och möjligheten till skalbarhet missas och 

med det minskar chanserna till att komma 

längre med automatiseringen.  

9. Fokusera inte bara på teknik Ett RPA-system är även det ett 

verksamhetsprojekt och med ett tekniskt 

perspektiv kommer det inte uppnå sin fulla 

potential. Det är viktigt att ha förståelse för 

människor och processer som berörs. Detta 

för att bygga en bra kultur med en 

samverkan tillsammans med roboten 

 

Summering av riktlinjer 

Återkommande mellan riktlinjerna var att det är viktigt att engagera medarbetarna samt 

involvera dem i den nya automatiseringen. Utöver involvering av användare är det även viktigt 

att roboten involveras i personalstyrkan för att den ska ta del av verksamheten och integreras 

som den hjälpreda den är. Ey (2016) skriver om hur hela processer är svåra att automatisera 

och vid många fall måste en människa hantera delmoment. För att veta till hur stor utsträckning 

automatiseringen kan ske måste en förståelse för processen göras. Med kunskapen för 

processens karaktärsdrag går det att avgöra hur stor del som ska automatiseras och om en 

projektledare kommer behövas. Om flera processer identifierats som kandidater för 

automatisering ska de första transformationerna göras i en liten skala (Meritmind, u.å.) en 

uppfattning om helheten måste göras för att hållas till de befintliga strategierna inom 

verksamheten (CIO, 2019; EY, 2016).  
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4.5 Riktlinjer för transformation 

Summerat från informationsmöten och de observationer som gjorts i framtagandet av 

processkartan har två huvudrubriker för riktlinjer tagits fram; 1) förstå processen och 2) utbilda 

användaren. Riktlinjerna har en del karaktärsdrag som uppmärksammades i sammanställningen 

av riktlinjer. Dessa två riktlinjer innehåller underrubriker som är viktiga att ta hänsyn till. För 

att veta hur roboten ska agera behövs en ordentlig förståelse för hur processen går till vilket 

blir den första riktlinjen “förstå processen”. Det är också genom processförståelsen det 

förtydligas vilken typ av automatisering som mest lämplig, som baseras på processens karaktär. 

Som tydligast under informationstillfällen var att kunskapen kring fenomenet RPA var 

bristande och behövde uppmärksammas. Med en bristande kunskap visades att andra anställda 

hos Länsstyrelsen som informanterna diskuterat med, byggt upp en oro kring automatiseringen 

som också understryks vara möjligt av Lacity och Willcocks (2015). Med det faller andra 

riktlinjen naturligt till att vara “utbilda anställda” om RPA.  
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Tabell 4. Riktlinje 1 - Förstå processen 

Riktlinje 1 - Förstå processen Motivering 

Visualisera arbetsprocessen Visualisera arbetsprocessen genom en 

processkarta 

Ta hjälp av tidigare användare För att få fram korrekt information om 

arbetsprocessen 

Identifiera dubbeljobb/optimera processen Även om roboten gör saker snabbare bör 

repetitiva moment inom processen åtgärdas 

innan automatisering 

 

Efter dubbeljobb är åtgärdade kan nya 

lösningar tas fram eller fortskrida som 

tidigare med en ny rutin 

Analysera processens karaktär Processen bör vara repetitiv och arbeta med 

strukturerade data 

Delprocesser inom samma system Sker alla delprocesser i samma system är det 

lättare att automatisera 

Lägg en rimlig gräns Gränsen på hur mycket som ska 

automatiseras bör vara motiverad och 

överenskommen baserat på de möjligheter 

automatiseringen och systemet har 

Se över processkartan Konceptet med RPA är att skapa färre fel än 

människan. Om processen är felaktigt 

kartlagd kan många fler fel göras på kortare 

tid, som sedan tar längre tid att åtgärda 

Automatisera rätt process Vissa enkla tjänster bör inte automatiseras. 

Kostnader bör övervägas och motiveras 

Systemets livslängd Om systemet kommer bytas eller ändras i 

framtiden är det billigare att rikta om en 

RPA-process än att integrera nya system 

 

  



 

 

37 

 

Tabell 5. Riktlinje 2 - Utbilda anställda 

Riktlinje 2 - Utbilda anställda Motivering 

Vad är RPA Med ökad medvetenhet om vad RPA 

innebär och vad det betyder för företaget 

kan den allmänna acceptansen kring 

automatiseringen förbättras 

Hur kommer roboten agera  Att förklara hur roboten arbeta i befintlig 

miljö ger en ökad förståelse till varför den 

implementeras 

Förändrad arbetsrutin Implementationen kommer innebära 

förändrade arbetsrutiner och det behöver de 

anställda få veta 

Sätta upp en plan En plan/strategi för hur anställda ska arbeta 

tillsammans processen som blir 

automatiserad  

Involvera alla inblandade Lyft fram fördelar i ett tidigt skede och visa 

vad som kommer automatiseras samt hur det 

kommer göras. Med hjälp av användarens 

åsikter känner de sig fortfarande delaktiga i 

processen och viktiga moment tas i hänsyn. 

Detta ger även en ökad förståelse för 

“robotens” roll. 
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5. Analys 

I analysen används det teoretiska ramverket tillsammans med de två identifierade riktlinjerna 

som även tolkats som temaområden. Därav blir de två temaområdena “förstå processen” och 

“utbilda anställda” som framtagits inför transformationen till en automatiserad process. 

Teorierna används för att analysera den data som samlats in och skapa förklaringar till de olika 

observationerna som gjorts i fallet. Även nuläget analyseras för att motivera olika val som 

gjorts i processen som resulterat i ett börläge och som varit till grund för de framtagna 

riktlinjerna. 

 

Figur 3: Analysmodell. 

5.1 Nulägesanalys 

Arbetsprocessen initieras av ett enda kriterium vilket är om en väktare inte haft en anställning 

hos auktoriserat bevakningsföretag de tre senaste månaderna. Om det är fallet så utförs 

arbetsprocessen på likadant sätt för varje tillfälle. Informationen som arbetsprocessen behöver 

berör bara väktaren i fråga. Eftersom arbetsprocessen är upprepande och arbetar med 

strukturerade data möjliggör det en automatiserad lösning med hjälp av RPA utan speciellt 

mycket komplexitet (Van der Aalst et al., 2018; Moffitt et al., 2018). 

 

Däremot betyder inte det att en RPA-baserad lösning skulle vara mest lönsam. I diagrammet 

som Van der Aalst et al. (2018) framtagit för att identifiera ifall RPA lämpar sig för en 

arbetsprocess hamnar den berörda processen från Länsstyrelsen under kategorin traditionell 

processautomatisering. Processen är så pass upprepande och frekvent att den går att 

automatisera utan RPA. Utvecklare från Agio påpekade också att RPA hade varit möjligt att 
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använda, men att automatisering kodmässigt var att föredra för processen. RPA hade varit mer 

lämpligt om processen krävde ett samarbete genom flera olika system och applikationer. Av 

den anledningen kommer den framtida implementeringen automatiseras utan RPA. 

 

 

Figur 1: Positionera RPA (Van der Aalst et al., 2018).  

 

När vi gick igenom visualiseringen av nuläget upptäckte vi ett onödigt dubbelarbete i 

arbetsprocessen. När den externa tjänsten SmartDocuments öppnas måste samma 

verksamhetskod, 212, skrivas in två steg i rad för att rätt mall ska öppnas. SmartDocuments 

lagrar förskapade mallar som automatiskt hämtar information från ärenden. Systemet som 

används besitter nämligen funktionaliteten att skapa förinställda mallar i form av 

worddokument som sedan synkroniseras med ärendet för att hämta korrekt information via 

bokmärken. I och med det så är steget med SmartDocuments överflödigt och mallar skapades 

istället via systemet i sig. Varje län kommer att ha unika mallar med respektive logotyp, 

information om överklagande och andra länsspecifika anpassningar. Både Hunt (1996), Jacka 

och Keller (2009) påpekar i sina studier att processkartläggning hjälper utvecklaren att förstå 

om varje steg är nödvändigt eller om något kan tas bort när hela processen är visualiserad.  
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5.2 Verksamhetsutveckling 

I en verksamhetsutveckling ingår bland annat de interna faktorerna ledning, rutiner och hur IT 

nyttjas (Nelke, 2012). Hur strategier, kultur och struktur behöver uppdateras för att utifrån ett 

långsiktigt perspektiv utveckla verksamheten till att bli konkurrenskraftig (Fischer, Fleisch, & 

Gebauer, 2012). Informanterna på Länsstyrelsen nämnde att de har ett långsiktigt mål att 

utnyttja möjligheterna med dagens teknik och gå mot en mer digitaliserad verksamhet. Det 

nämndes under första informationstillfället och att det här projektet är ett steg i rätt riktning. 

Vid det femte informationstillfället nämndes det igen av en informant från Länsstyrelsen att de 

såg projektet som ett startskott för deras förändring mot en mer digitaliserad verksamhet. 

Vidare nämndes att om projektet blir lyckat kommer flera möjligheter till förändring att skapas. 

Vilket tyder på att de förhåller sig till en digital strategi för att utveckla deras verksamhet och 

därför är det av intresse att införa nya system och ta del av den rådande digitala 

transformationen. För en lyckad verksamhetsutveckling ska enligt Riposo et al. (2013) 

anställda involveras med god kommunikation samt utbildas vilket tagits i åtanke under 

riktlinjen ”utbilda anställda”. 

5.3 Verksamhetsprocess 

För att en automatisering av en manuellt utförd process ska bli lyckad måste förståelse för 

processens alla olika steg finnas. Att förstå processen är också är en av huvudrubrikerna inom 

de framtagna riktlinjerna för förarbetet till transformationen av en manuellt hanterad process. 

Riktlinjen har flera olika underrubriker för att skapa den nödvändiga förståelsen som krävs. 

Första steget är att visualisera den berörda arbetsprocessen genom en processkarta. Det gör att 

en övergripande förståelse skapas och genom att analysera de olika stegen kan onödiga moment 

uteslutas (Hunt, 1996; Jacka & Keller, 2009). För att kunna kartlägga arbetsprocessen är det 

fördelaktigt att ta hjälp av personal som arbetar med processen så tolkningen sker korrekt och 

optimeras efter kundnytta (Markus & Grover, 2008). En fördel med RPA är att vid en korrekt 

och testad implementation skapar den färre fel än människan (Lacity & Willcocks, 2016). 

Skulle dock processen tolkas fel för att sedan användas av RPA skulle det kontinuerligt bli fel 

och tiden att åtgärda problemen lång. Ovanstående bekräftas när en processkarta framställdes 

för nuläget. Det krävdes flera iterationer med en handläggare som utförde arbetsprocessen 

innan den slutgiltiga tolkningen var korrekt. 
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Viktigt att veta är att RPA inte lämpar sig till alla processer. Asatiani och Penttinen (2016) 

betonar att processerna ska följa ett upprepande mönster för varje tillfälle den utförs. Den ska 

också kunna brytas ner till delprocesser där varje steg ska kunna beskrivas utförligt. Slaby 

(2012) fortsätter med att processen inte ska vara beroende av mänskligt beslutsfattande. Därför 

ska processen som automatiseras vara strukturerad, annars är det möjligt att delar av processen 

automatiseras. Hos Länsstyrelsen visades efter processkartläggningen och en systemförståelse 

att RPA inte var rätt automatiseringsverktyg, vidare kommer detta fenomen diskuteras i 

diskussionen.  

5.4 Förändrade arbetsrutiner 

Markus och Grover (2008) poängterar i sin undersökning att den ständigt utvecklade tekniken 

har medfört effektivare arbetsprocesser och därav även ett förändrat arbetssätt för 

verksamheter. Beckmann (2010) understryker att olika uppgifter i arbetsprocesserna antingen 

kan utföras av människor eller automatiserade system. 

 

Eftersom nästintill hela arbetsprocessen kommer automatiseras behöver inte Länsstyrelsen 

längre lägga stora personalresurser på den, vilket var ett av kraven med implementationen. Som 

nämnt i teoriavsnittet medför RPA att personalen blir tillgänglig för andra arbetsuppgifter, 

något som både Van der Aalst et al. (2018) och Slaby (2012) poängterar i sina studier. 

Personalen som tidigare utfört de enkla och upprepade arbetsuppgifterna kan istället fokusera 

på komplexa och värdeskapande uppgifter som har ett behov av människan. Vilket 

handläggaren nämnde, att arbetsprocessen i dagsläget tar upp mycket värdefull tid. Lacity och 

Willcocks (2016) tar också upp möjligheten med att kombinera RPA med mänsklig personal. 

Detta resulterade i riktlinjen hur en plan bör tas fram för de moment av processen som inte ska 

automatiseras utan kommer utföras av vanlig personal.  

 

Verksamhetsförändring kommer medföra att tidigare rutiner kommer att behöva justeras och 

anpassas till den nya arbetsprocessen. Feldman och Pentland (2003) påstår att förändring av 

verksamhetsrutiner undersökts allt för lite trots den potentiella förbättring som kan ske. 

Förändring av verksamhetsrutiner är något som Länsstyrelsen kommer behöva göra som 

resultat av den automatiserade implementationen. I börläget (bilaga 3) visas det sista momentet 
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där återkallelsen ska expedieras som fortfarande kommer ske manuellt för detta fall, såvida inte 

väktaren i fråga har en digital brevlåda. Därför behövdes en överenskommelse för hur denna 

rutin skulle se ut. Det här stycket är en viktig del av införandet av en automatiserad lösning och 

därför tas det med som en riktlinje för förändring av arbetsrutin.  

5.5 Kunskap om RPA 

Något som blev tydligt flera gånger under studien är okunnigheten om RPA och vad det är. 

Värt att tillägga är även att personer vi haft kontakt med som arbetar dagligen med IT behövde 

en förklaring om vad det betyder och hur “roboten” arbetar. Under mötestillfälle tre frågade vi 

om informanten visste vad RPA är för något, likt förväntan var svaret nej. Att inte ha kunskap 

om ämnet kan skapa nyfikenhet såväl som det kan vara en del av den rädsla som kan uppstå 

vid införandet av ett automatiskt system (Willcocks et al., 2015; Asatiani & Penttinen, 2016). 

Utifrån det faktum att kunskapen om RPA är allmänt dålig i dagsläget togs en riktlinje fram 

om att utbilda anställda vad RPA är. Punkten inkluderar hur roboten kommer agera i deras 

miljö. 

 

Återkommande i både litteratur och möten är ordet robot som bör undvikas i högsta mån vid 

presentation av automatiserade lösningar till arbetare, som bland annat nämndes av Asatiani 

och Penttinen (2016) i deras studie. Under det sista mötestillfället var börläget för det nya 

systemet i princip färdigt. Processen som berördes saknar egentliga särfall för att motivera en 

implementerad processrobot likt modellen av Van der Aalst et al. (2018) visar i modell 1. 

Däremot kommer automatiseringen medföra liknande upplevelser som en automatiserad robot. 

Därför nämnde den IT-ansvarige att vid introduktionen av den nya lösningen undvika ordet 

robot. Precis som Willcocks et al. (2015) betonade, är det viktigt att presentationen sker på ett 

bra sätt för att undvika missnöje eller en eventuell rädsla för att bli ersatt. Det är viktigt att vid 

ett tidigt skede lyfta de förändringar som kommer ske och utbilda personalen i dess funktion 

och fördelar. Det har också till stor vikt att poängtera att de anställda inte kommer bli ersatta, 

istället försäkra de anställa att RPA ska ses som ett hjälpmedel skapat för att underlätta deras 

arbete.  

 

Asatiani och Penttinen (2016) tar även upp problematiken i sin studie och menar att RPA kan 

resultera i en sämre arbetsmoral hos arbetarna om presentationen sker på fel sätt. Rädslan för 
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robotar satte grunden för riktlinjen involvera alla inblandade, för att de ska få en ökad förståelse 

i vad systemet kommer innebära. Har de varit involverade redan från början kan presentationen 

göras bättre och medarbetaren blir mer medveten om hur förändringen kommer ske och hur 

den ska gynna dem (Willcocks et al., 2015). Att involvera användarna hjälper också 

utvecklaren att identifiera viktiga moment att iaktta vid framtagandet av processkartan för att 

inte några detaljer ska missas (Markus & Grover, 2008). Det som tidigare nämndes under 

“förstå processen” så behöver processkartan ses över för att undvika stora fel och där kan en 

tidigare involverad av processen nämna om något inte är korrekt.  

5.6 Designprinciper 

Den framtagna riktlinjen “Utbilda användaren” är likt designprincipen av Stickdorn och 

Schneider (2010) “Användarcentrering”, i kontexten för utvecklande av nya tjänster ska 

användaren vara delaktig genom hela processen för att ett tjänstedesigntänkande ska uppnås. 

Tolkat till automatisering behövs användarcentrering för att kunna skapa en förståelse över de 

processer som ska automatiseras genom att visa hur processen gått till tidigare och hur 

användaren önskar att resultatet ska bli för att kunna användas på rätt sätt.  

 

Den andra designprincipen av Stickdorn och Schneider (2010) “Co-creative” där användaren 

ska ge feedback under skapandet för att bilda en mer lockande tjänst går att tolka mot 

automatiseringen, för att ställa de önskemål och krav den har på den nya rutinen. Denna process 

svarar både mot utbildning av användaren genom att hålla den involverad men också mot att 

förstå processen. Under processkartläggningen sker interaktioner mot användaren för att 

säkerställa att varje moment inom processen blir korrekt innan systemet sätts i bruk. Vilket gör 

att “förstå processen” påminner om deras designprincip sekvenser. Varje moment inom 

tjänsten ses som en sekvens (Stickdorn & Schneider, 2010). Varje sekvens inom 

automatiseringen är en del ur processen som måste tolkas och kartläggas för att senare utföras 

på rätt sätt. 

 

Baserat på grunden för framtagandet av interaktiva system kan även designprinciperna för 

införandet av automatisering anpassas efter. Likt designprocessen för de interaktiva systemen 

där Benyon et al. (2005) beskriver att designprocessen sker iterativt är konceptet densamma 

för dolda system bortsett från det visuella bemötandet för användaren. Användaren behöver 
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involveras för att validera processens innehåll för utvärdering av hur krav och önskemål. 

Istället för att visa prototyper inom grafik validerar användaren en visuell processkarta.  

 

I designprinciperna av Benyon et al. (2005), nämns att systemet ska vara tillgängligt och 

lärande, vidare ska det vara effektivt och säkert samt flexibelt och väl tillmötesgående utan 

överflödig information. Vanligtvis för dessa designprinciper ska principerna tolkas mot hur 

användarna kommer använda systemet men med implementation av RPA blir det automatiska 

systemet en användare. För ett RPA-system krävs all access i gränssnittet som en tidigare 

handläggare haft och för en automatiserad process som agerar i bakgrunden behöver 

utvecklaren kunskap om verksamheten samt lära sig processen.  

 

Den andra kategorin av Benyon et al. (2005) är effektivitet med enkel användning och säkerhet 

inom systemet. Detta bygger en grund till hur den automatiserade processen ska arbeta. Det är 

viktigt att effektivisera rätt processer men lika viktigt är en felhantering om något skulle 

undvika från normalfallet. Som visat i börläget (bilaga 3) avbryts processen ifall fel 

informations hämtats från Navet och ärendet måste hanteras manuellt. Detta för att undvika 

ytterligare fel i processen, vilket strider mot riktlinjen av Benyon et al. (2005) som lyder att 

användaren inte ska behöva börja om från början. Däremot är det en säkerhetsåtgärd att vidta 

eftersom systemet i detta fall kommer arbeta mot en offentlig sektor och många personuppgifter 

kommer hanteras av systemet.  

 

Tredje kategorin av Benyon et al. (2005) är att tillgodose eventuella skillnader mellan 

användare, flexibilitet och tillmötesgående. Vilket innebär att systemet behöver kunna anpassas 

mellan olika användare för att tillfredsställa så många som möjligt och inte ge någon onödig 

information. Till denna princip har ingen matchande riktlinje skapats men systemet i fråga 

kommer hantera olika läns bilagor och anpassas efter deras standard men processen kommer 

ändå se densamma ut. Därför är det inte motiverat att anpassa denna typ av system på samma 

sätt. Vad som bör undvikas är onödig information som till exempel kan bidra dubbelarbete 

inom en process. Dubbelarbetet skulle resultera i att processen går långsammare men också 

kräva mer arbetsminne av datorn, för ett sådant fall är en del av den framtagna riktlinjen ”förstå 

processen” att dubbeljobb ska identifieras och processen optimeras.  
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5.7 Sammanställda riktlinjer 

Från de sammanställda riktlinjerna av företag identifierades karaktäriserande drag från de från 

våra framtagna riktlinjer, som att en rimlig gräns måste sättas, att processkartan måste ses över 

och att processen ska optimeras innan den automatiseras som nämnts i ”förstå processen”. 

Vidare nämner EY (2016) att det kan vara svårt att definiera automatiseringens omfattning om 

inte en god förståelse finns för processen. Likaså nämner Meritmind (u.å.) att det är bättre att 

göra transformationer i en mindre skala och att alla inte ska implementeras samtidigt. CIO 

(2019) nämner att ett vanligt fel är att man har för bråttom med implementationen av RPA och 

implementationen kan påbörjas innan en ordentlig förståelse för processen är skapad, på så sätt 

kan det resultera i att RPA används där det inte behövs. 

 

Den andra framställda riktlinjen “utbilda anställda” hade också många likheter med de riktlinjer 

som samlats genom sekundärdata, att användaren måste vara väl involverad samt att processen 

behöver kartläggas så viktiga delmoment kan identifieras. Meritmind (u.å.) skriver likt Van der 

Aalst et al. (2018) att RPA används för att reducera behovet av medarbetare eller för att skapa 

utrymme för mer värdesättande uppgifter, vilket då kan orsaka en oro om förslaget inte är 

varsamt presenterat (Lacity & Willcocks, 2015). Även EY (2016) och CIO (2019) nämner att 

roboten inte kommer kunna ta över hela verksamheten vilket motiverar till en större involvering 

av användarna för att automatisera de tyngre processerna, samtidigt som det utbildar 

användarna hur de ska samverka med det nya systemet och utnyttja roboten som ett hjälpmedel.  
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6. Diskussion 

Flertalet studier påpekar avsaknaden om RPA-relaterad forskning. Bland de finns Masó (2018) 

och Kyheröinen (2018) som båda understryker denna avsaknad av forskning om RPA och 

efterfrågar fler undersökningar inom området. Utfallet skulle förmodligen bidra med en bättre 

allmän förståelse eftersom flera riktlinjer skulle tas fram. Vår studie visade också en avsaknad 

av kunskap om RPA. Länsstyrelsen ville införa RPA i sin verksamhet vilket inte blev den 

resulterande lösningen.  

 

I och med att RPA är ett nytt och intressant ämne som grundar sig på dagens teknik upptäcktes 

möjligheter med att utforska området. Tidigt noterades att ingen forskning hade framtagit några 

tydliga riktlinjer för den nya automatiseringen. Återkommande framkom det att RPA är ett 

tämligen outforskat område och förståelsen vad det innefattar. Eftersom intresset var inom RPA 

och att riktlinjer för den initierade beslutsfasen var outforskat föll det naturligt att det skulle bli 

studiens forskningsbidrag. De designprinciper eller riktlinjer som fanns var från verksamheter 

som säljer RPA-lösningar. Dessa riktlinjer kan tolkas som säljande och glorifierade att de 

saknar en objektiv syn och bör därför varsamt betraktas. Däremot var det av intresse att validera 

likheter mellan olika framtagna riktlinjer för att sedan tolka dem mot vårt forskningsbidrag och 

i kontexten för det berörda fallet.  

 

Utvecklarperspektivet är en viktig del där även utvecklarna måste ha förståelse om RPA och 

när det lämpar sig. Först måste en förståelse för arbetsprocessen som ska automatiseras finnas 

och inga tveksamheter för något delmoment ska existera (Moffitt et al., 2018). För att en RPA-

lösning ska vara ett passande tillvägagångssätt måste processens karaktärsdrag vara 

återupprepande. Den ska arbeta med strukturerade data och inget behov av mänskligt 

beslutstagande ska finnas med (Van der Aalst et al., 2018). Utvecklare behöver ha förståelse 

över användningsområden för RPA istället för att bara förlita sig på leverantörer som framtagit 

egna riktlinjer. Dessa riktlinjer kan anses vara glorifierade och en implementation baserat på 

deras riktlinjer behöver nödvändigtvis inte löna sig för verksamheten. Istället för att 

effektivisera verksamheten som är ett av målen med RPA finns risken att en realisering medför 

onödiga utgifter i samband med införandet. Det är viktigt att ledningen ser över alternativa 

lösningar innan ett de fastställer sig för ett slutgiltigt beslut. 
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Detta var något som uppmärksammades under studien. Bara för alla karaktärsdragen för 

processen stämmer överens när RPA lämpar sig för arbetsprocessen ska inte lednigen ta för 

givet att det är lösningen att satsa på. Det förekommer att det finns bättre lösningar än RPA. I 

det här fallet var automatiseringen möjlig att genomföra utan en RPA-lösning trots att 

inställningen lutade mot det till en början. Studiens insamlade data tillsammans med teori och 

riktlinjer från sekundärdata har understrukit att alla processer inte är lämpade att automatiseras 

med hjälp av RPA. I vissa fall är traditionell effektivisering mer lönsamt. I diagrammet för att 

positionera RPA (figur 1) av Van der Aalst et al. (2018) hamnar den undersökta processen för 

återkallelse av väktare under första kategorin där traditionell automation passar bäst. 

Arbetsprocessen är till hög grad upprepande och använder bara ett system vilket hade medfört 

en onödigt kostsam implementation av RPA. Däremot om inte Navet skulle implementeras 

några månader in i projektet och ifall steget med SmartDocuments var nödvändigt i ett börläge 

skulle en RPA-lösning vara mer relevant. Till en början besatt arbetssprocessen högre 

komplexitet eftersom processen då krävde samband mellan systemet i sig, SmartDocuments 

och Infotorg som var beroende av en webbläsare.  

 

Riktlinjer 

De identifierade riktlinjerna har en koppling till såväl principer för tjänster som från principer 

för interaktiva system. Därför blir förstå processen och utbilda anställda de slutgiltiga 

riktlinjerna för att införa ett automatiserat system. Inom riktlinjen “förstå processen” handlar 

det om att identifiera om RPA är ett rätt tillvägagångssätt eller inte. Det är dock svårt att avgöra 

baserat på principerna om utvecklaren känner till hur RPA fungerar. Därför är punkterna under 

utbilda anställda även viktiga för den som utvecklar systemet. Även om punkterna för 

processförståelsen är mer riktade mot utvecklaren måste en användarcentrering tas i hänsyn. 

Som Stickdorn och Schneider (2010) beskriver att för att uppnå optimalt resultat måste 

användaren delta inom iterationerna av designen, för att uppnå en full förståelse för hur tjänsten 

eller systemet används och hur det förväntas användas ur användarens perspektiv. Användaren 

behövs genomgående under förarbetet för att hjälpa utvecklaren identifiera om processen kan 

automatiseras eller inte. Om inte en god kommunikation är upprättad kan fel saker sättas i fokus 

och resultatet riskerar att inte vara garanterat användbart. 

 



 

 

48 

 

En del av syftet med studien är att utveckla riktlinjer som stöd till utvecklare under förarbetet 

för en transformation av en manuellt utförd process. Vi valde att utvecklare ska ha ansvaret för 

första riktlinjen, förstå processen, med anledning att det är först och främst utvecklare som har 

kunskapen om RPA lämpar sig för en berörd process eller inte. Om det är fallet så ska 

utvecklaren meddela detta till ledningen. Ledningen har ansvar för riktlinje två, utbilda 

anställda. Det är ledningens ansvar att de anställda får en rättvis presentation som förslagsvis 

tar inspiration från underrubrikerna till riktlinjen. 

 

Oavsett om den framtagna artefakten är en RPA-robot eller som i det här fallet bakomliggande 

kod kan den autonoma processen fortfarande skapa oro inom verksamheten om inte punkterna 

under utbilda anställda uppfylls. För användning av riktlinjerna i andra automatiserade system, 

som i den här studien, kan punkten vid namn “vad är RPA” tolkas om till exempelvis “vad är 

en automatisk processhanterare” för att användaren ska förstå vad det är som agerar i 

bakgrunden. Resterande punkter under utbilda användare är så pass generellt definierade att de 

till stor utsträckning bör fungera för andra automatiserade lösningar. 
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7. Slutsats 

Studien fokuserade på införandet av RPA och mer specifikt transformation av en manuellt 

utförd process till automatisk. Syftet blev att utveckla riktlinjer att använda som stöd till 

utvecklare under förarbetet till denna transformation. 

7.1 Förstå processen 

Den första riktlinjen “Förstå processen” framställdes i samband med framställandet av 

nulägesanalysen. Denna riktlinje fokuserar på de mer hårda faktorerna vid framtagande av RPA 

eller annat automatiserat system. Riktlinjen syftar till att undvika många stora fel och för att 

undvika onödiga kostnader under skapandet av ett automatiskt verktyg. Under bearbetandet av 

nuläge till börläge visades tydligt att processen i detta fall inte var optimal för RPA, att använda 

ett skript skulle lämpas bättre. Det var något som bekräftades av den visualiserade 

processkartan, tillsammans med processens karaktär. Den fullständiga riktlinjen med sina 

underrubriker är: 

Förstå processen 

● Visualisera arbetsprocessen 

● Ta hjälp av tidigare användare 

● Identifiera dubbeljobb/optimera processen 

● Analysera processens karaktär 

● Delprocesser inom samma system 

● Lägg en rimlig gräns 

● Automatisera rätt process 

● Systemets livslängd 
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7.2 Utbilda anställda 

Eftersom en kontakt var upprättad med användaren under hela arbetet skapades riktlinjen 

“Utbilda anställda”. Riktlinjen belyser vikten av att involvera anställda för att skapa en bättre 

kultur mellan “roboten” och människan. Denna riktlinje hanterar de mjukare frågorna inom 

framtagandet av RPA som kan påverka företagskulturen. Det nämndes att om inte kunskapen 

kring automatiserade system finns så ökar risken för en oro att bli ersatt vilket berör sociala 

och företagsetiska frågor. Att involvera användare och skapa förståelse för vad som kommer 

ske inom verksamheten är något som bör följa transformationen från ett tidigt skede men också 

upprätthållas under implementation och driftsättning. Den fullständiga riktlinjen med sina 

underrubriker är:  

Utbilda anställda 

● Vad är RPA 

● Hur kommer roboten agera 

● Förändrad arbetsrutin 

● Sätta upp en plan 

● Involvera alla inblandade 

7.3 Förslag på framtida forskning 

Eftersom själva implementationen av den nya processhanteringen kommer att ske när 

examensarbetet redan är färdigställt kommer vi inte ha tiden att testa och validera riktlinjernas 

påverkan inom verkliga fall. Därför föreslås till framtida forskning att testa och validera de 

framtagna riktlinjerna för en implementation av RPA i andra kontexter, men också jämföra 

resultatet av en implementation av RPA som följer riktlinjer och utan. Fungerar riktlinjerna 

utan några problem kan riktlinjerna utforskas inom andra områden av automatiserade lösningar 

som till exempel AI eller ML. Det som behöver tolkas annorlunda vid ett sådant testfall skulle 

vara underrubriken “Vad är RPA” i “Utbilda anställda” till respektive automatiseringslösning.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Nuläge textform 

Moment Beskrivning Kommentar & Förslag 

1. Tar fram Rapport Rapporter > 
Bevakingsföretag > 
Rapport- Återkallelseåtgärd > 
Kryssa i Aktiva > 
Bevakningsföretag: Alla > 
Godkännandemyndighet: 
Skåne län 
 

 

2. Avanmäld datum äldre än 

tre månader ska återkallas 

  

3. Söker fram aktuell adress 

på infotorg genom 

personnumret  

Infotorg.se > 
Logga in > 
 
Söker efter personnummer 
från rapport > 
Kopiera folkbokföringsadress 

Kommer senare ske automatiskt 

när “navet” kommer i bruk 

 

4. Ny handling skapas Tillkomst: Upprättad 

In/upp-Datum: Dagens datum 

Verksamhetskod: 212  

Handlingstyp: Rapport 

Rubrik & Innehåll: Rapport 

om återkallelseåtgärd 

Grunddata flik 

Namn(Skapare): 

Länsstyrelsen 

Handläggare: Handläggarens 

namn 

 

Verkställ 

 

5. Nytt ärende skapas Verksamhetskod: 212 

Ärendetyp: Tillsyn 

Rubrik & Ärendemening: 

Ifrågasatt återkallelse av 

godkännande för anställnings 

hos auktoriserat 

bevakningsföretag 

 

Övriga val: Bocka i sekretess om 

personen har skyddad identitet 

 

 

 

 

 



 

 

Grunddata flik 

Namn: Berörd person 

Adress: Hämtad adress från 

infotorg 

Vakt flik 

Personnummer: Personens 

personnummer 

 

Verkställ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Skapa dokumentkort Arbetsdokument > 

Dokumentkort 

 

Verksamhets Kid: 212 

Datum: Dagens datum 

Dokumenttyp: Beslut 

Välj mallgrupp: 212 

Bevakningsföretag 

Mall: Beslut återkallelse-

personal 

Rubrik & Beskrivning: Beslut - 

Återkallelse av godkännande 

för anställnings/uppdrag hos 

auktoriserat 

bevakningsföretag 

Kryssa i: checka ut dokument 

 

Ok 

Fram till det här steget kan 

systemet hantera! 

 

Möjligt att automatisera 

7. SmartDocuments startar Välj mall 212 - Beslut 

återkallelse personal 

Onödigt dubbelarbete! 

● Måste SmartDocuments 

finnas med? 

● Skapa mall direkt från 

systemet och steg 6? 

● Spara tidigare val av mall 

och automatisera steget? 

 

8. Två val För anställning/uppdrag hos 
auktoriserat 
bevakningsföretag  
  
För anställning/uppdrag hos 
auktoriserat 
bevakningsföretag även 
skyddsvakt 

Måste kolla om personen även har 
skyddsvaktslicens. 
 
Ingår inte i normalfallet? 



 

 

9. Skriv in 

bevakningsföretagets namn 

och personens 

personnummer på 

mottagaren 

Skapa  

10. Dokumentmall skapas, 

olika design för varje län 

 Datum för avanmälning bör vara 
med, är olika för varje län i 
dagsläget 

11. Uppdatera dokumentkort Högerklicka på 
arbetsdokument >  
Egenskaper 
 
Roll: Beslutande 
Status: Godkänner 
 
Uppdatera > 
Verkställ  
 
Beslutsdatum: Dagens datum 
Ställningstagande: 
Återkallelse 
Avslutsdatum: Dagens datum 
 
Verkställ > 
Diareför 

Möjligt att automatisera 

12. Uppdatera handlingskort Tillkomst: Upprättad 

In/upp-datum: Dagens datum 

Ex p-datum: Dagens datum 

 

Klicka kopiera 

Uppgifter om berörd person 

skrivs in 

 

Ok 

Möjligt att automatisera 

13. Pop-up ruta Ärendet är beslutat och 

avslutat 

 

Väktarregistret har 

uppdaterats 

 

14. Dokument skickas till 

berörd person 

Antingen via kivra eller post ● Automatiskt skicka 

dokument till personer med 

digital brevlåda 

● Byrå för kuvertering och 

avisering tar hand om 

utskickandet 



 

 

● Lagra alla beslutade 

ärenden på ett ställe som 

är redo att skrivas ut och 

skickas - ny arbetsuppgift 

tillkommer 

○ Utför samtidigt som 

rapporten till Säpo 

skickas? 

○ Utförs av annan 

arbetare än 

handläggare, tex. 

vaktmästare 

15. Rapport skickas till Säpo 
med avregistrerade väktare 

Veckovis/månadsvis i 
pappersform 

Sammanfoga med ovanstående 
förslag 

 

  



 

 

 

  
Bilaga 2 - Nuläge 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

  

Bilaga 3 - Börläge 



 

 

 


