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Sammanfattning 
 
Robotic Process Automation (RPA) är ett effektivt sätt att automatisera rutinartade 

administrativa arbetsuppgifter. Genom att studera Trelleborg kommun, Uddevalla kommun 

och ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden som implementerat denna teknik, har vi 

kunnat kartlägga vad som ligger till grund för ett lyckat införande av RPA. Dessa tre olika 

verksamheter presenteras i enskilda case och påvisar faktorer för utmaningar och avgörande 

arbetssätt för tillämpning av RPA. Faktorerna kan sedan ses som en vägledning till vilka krav 

som bör uppfyllas innan, under och efter införande av RPA inom verksamheten. Rapportens 

slutsats syftar till att ge grundläggande rekommendationer för tillämpning av RPA inom 

kommunal verksamhet.  
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1 Inledning 

I inledningen beskrivs utgångspunkten för arbetet. Vi beskriver först uppdraget följt av 

metod.  

1.1 Uppdraget 

Uppdraget beskrivs enligt följande: 

 

- Karaktärisering av RPA. 

- Studera tillämpningsområden (genom tidigare RPA lösningar från näringslivet och 

offentlig verksamhet). 

- Framtagande av rekommendationer för ett lyckat genomförande. 

 

På uppdrag av Västkom ska vi undersöka och presentera som karaktäriserar RPA, dess 

tillämpningsområden och vad som krävs för ett lyckat genomförande. Rapporten kan sedan 

användas som underlag i vad som bör beaktas vid implementation av RPA.  

1.2 Metod och genomförande 

För ett övergripande perspektiv på hur RPA kan införas har vi valt att undersöka offentlig 

såväl som privat verksamhet. De case vi valt att inkludera i rapporten har visat på olika 

utmaningar som vanligtvis förekommer i införandet av RPA. Våra case är baserade på 

samarbeten med Trelleborg kommun, Uddevalla kommun samt ASSA ABLOY Opening 

Solutions Sweden. Den information som vi utgått ifrån har samlats in via intervjuer, 

webbsökning och kommunala dokument. 
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2 Karaktärisering 
Robotic Process Automations (RPA) är ett verktyg för automatisering där man med hjälp av 

mjukvarurobotar, i form av datorprogram, utför arbetsuppgifter som annars hade utförts 

manuellt av en medarbetare. Syftet är att RPA skall kunna utföra enformiga och 

standardiserade arbetsuppgifter genom att arbeta i användargränssnitt på redan befintliga 

system. Då RPA simulerar knapptryck kan det enkelt appliceras för att underlätta 

arbetsbelastningen samtidigt som kvalitet säkerställs då det minskar chansen för misstag.  

I en artikel skriven av Rpaimplementation i Medium beskrivs tre olika egenskaper som 

utmärker RPA. Den första egenskapen är att det inte krävs någon programmeringskod för att 

ta fram och använda sig utav RPA, eftersom användningen av RPA är baserade på 

plattformar eller verktyg. Det enda som krävs för att kunna använda RPA på ett effektivt sätt 

beskrivs vara att lära upp personal om vad RPA gör och vilka begränsningar som finns. Att 

utbilda personal i RPA beskrivs vara framgångsfaktorn som många andra automatiserings 

metoder saknar. Det andra som karaktäriserar RPA är att det är användarvänligt. Vanligtvis är 

RPA mjukvara lätt att förstå och kräver därmed inga specifika kunskaper för att nyttjas. RPA 

karaktäriseras även genom att vara icke-disruptiv, till skillnad från andra automatiserings 

metoder. RPA kräver inga fundamentala förändringar utan kan appliceras på nuvarande 

arbetsrutiner i dess befintliga gränssnitt1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1Rpaimplementation, Robotic Process Automation (RPA) and its Characteristics,[hemsida], 2017,  
https://medium.com/@rpaimplementation/robotic-process-automation-rpa-and-its-characteristics-
728273654e54, (hämtad 7 december 2018). 
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3 Fem karaktäristika av affärsprocesser 
UIpath, som är ett program som används för att bygga RPA lösningar, presenterar fem 

karaktäristika av affärsprocess som lämpar sig för RPA; 

 

1. Processen i fråga behöver mata in i flera olika system. Det här var tidigare en 

begränsning med tidigare former av automatisering. RPA kan fortfarande appliceras 

till att bara arbeta gentemot ett system men har större potential än så. 

2. Processen präglas i dagsläget av den mänskliga faktorn. Misstag i form av exempelvis 

felskrivningar vid överföring mellan olika system. 

3. Processen kan brytas upp i entydiga regler. Om X gör Y borde vara en övervinnande 

majoritet av transaktionerna. 

4. Processen behöver minimal mänskligt ingripande när den väl startat. RPA ska sträva 

efter att kunna hantera processen från start till slut.  

5. Processen bör kräva begränsad undantagshantering. Om RPA-tjänsten i fråga ständigt 

flaggar parametrar som problem där en människa i sin tur måste undersöka lämpar sig 

processen ej. RPA ska ersätta människan, inte tillföra mer arbete i form av 

undantagshantering. 

 

Listan ovan bör ses som en riktlinje, inte fasta regler. Om ett system bara uppfyller 2 av 5 

karaktäriska kan det fortfarande innebära en stor förändring och med det förbättra 

verksamheten2. 

 

4 Tillämpningsexempel 
För att påvisa tillämpningsexempel av RPA har vi valt att studera kommunal såväl som privat 

verksamhet. Varje exempel presenteras i ett enskilt case som belyser olika faktorer som bör 

beaktas vid tillämpning av RPA.  

                                                
2 Katie Behrens, Five Characteristics of Business Processes That Are Perfect for RPA, [hemsida], 2014, 
https://www.uipath.com/blog/five-characteristics-of-business-processes-that-are-perfect-for-rpa, (hämtad 10 
december 2018)  
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4.1 Trelleborg Kommun 
Trelleborg kommun arbetar idag med digitalisering och automatisering av arbetsuppgifter. 

Kommunen har börjat med processautomatisering med hjälp av RPA. De har redan 

automatiserat ett flertal olika arbetsprocesser men jobbar ständigt med att automatisera fler. 

Automatiseringen har medfört att kommunen nu kan lägga ett större fokus på medborgarna 

då enklare arbetsuppgifter inte kräver lika stora resurser som innan automatiseringen. 

Genom att använda sig av RPA har Trelleborg kommun automatiserat följande aktiviteter: 

● Ansökan, beslut och utbetalning av försörjningsstöd. 

● Ansökan, beslut och utbetalning av sjuklöneersättning inom LSS (Lagen om Stöd och 

Service). 

● Ansökan och beslut servicetjänster/trygghetslarm. 

● Ansökan och beslut för egenvård. 

● Avgiftshantering. 

 

Att automatisera flertal arbetsuppgifter har kommunen kunnat få ut nytta så som: 

● Administrativa tillgångar kan inrikta sig mot att ge stöd, vård och omsorg till 

medborgarna. 

● Innovation och utveckling av verksamheten kan fokuseras på då tid sparas. 

● Monotont och repetitivt arbete undviks och ger medarbetare utrymme att nyttja deras 

kompetens för mer värdeskapande och medborgarnära arbetsuppgifter. 

● Kontroll över processer och kvaliteten på organisationen ökar. 

● Till skillnad från en mänsklig resurs kan en robot arbeta hela tiden och är mer 

kostnadseffektiv. 

● Avsaknaden av mänskliga faktorer gör att beslutsgången blir helt objektiv och 

misskaklyker undviks. 

 

Trelleborg kommun menar att automatisering av processer först kan ske efter att processerna 

är kartlagda och optimerade. Först när processen är kartlagd och väl studerad, kan 

automatisering ta form. Möjligheten att ta genvägar i framtagandet är inte möjligt då 

implementering kommer misslyckas. Kommunen menar att det finns ett par grundläggande 

frågor som behöver beaktas och besvaras innan RPA införs för att öka chanserna för lyckad 
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implementation. Frågorna skall utgå ifrån verkligheten och är “Är ni organiserade efter 

medborgarnas behov eller organisationens?” och “Har ni koll på era processer?”. 

Kommunen har tagit fram en lista på faktorer de anser är viktiga gällande införandet av RPA, 

vilka inte enbart avser tekniska aspekter av RPA. De punkter som nämns är dessa:  

● Ha ett kommunövergripande perspektiv. 

● Ha större volymer att arbeta med. 

● Se till att först har kartlagt och optimerat processen. 

● IT-avdelningen måste äga testmiljö, underhåll och drift. 

● Se till att ha en tydlig länk mellan verksamhet och leverantör. 

● Kom ihåg att arbeta fram kommunikationsplaner för både medborgare och 

medarbetare3. 

 

Trelleborg påstod att utmaningar kring införandet av RPA är: 

 

- Få med medarbetarna på förändring. De menar på att även fast de gjort 

banbrytande förändringar, så var ändå medarbetarna motstridiga för att tekniken 

skulle ersätta delar av dess arbete.  

- Kompetens saknas för driften. Trelleborg har utvecklat sin RPA inom befintliga 

ramar, utan de ekonomiska eller personella resurser för utveckling som de önskat. Det 

som kunde gjorts annorlunda påstås vara att säkra upp med rätt kompetens för att 

underhålla driften av RPA och bygga en långsiktig lösning. Anledningen till det är att 

medarbetarna ska slippa belastas. Det är idag en utmaning för medarbetarna när 

tekniken inte fungerar, då de inte hinner göra arbetet manuellt på det sätt de gjort 

arbetsuppgifterna tidigare4. 

4.2 ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden 

Vid ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden (härefter benämnt som ASSA) registreras 

ordrar manuellt. Processen utgår ifrån en inköpsorder, vanligtvis ett PDF-dokument, som 

skickas till ASSA via e-post. Utifrån inköpsordern letar sedan en medarbetare på 
                                                
3 Trelleborgs Kommun, Digitalisering, [hemsida], 2018, https://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/sa-
arbetar-vi-med/digitalisering/ , (hämtad 13 december 2018) 
4 Erik Thorell, Trelleborgs erfarenheter av RPA, [hemsida], 2018, https://www.summitandfriends.se/trelleborgs-
erfarenheter-av-rpa, (hämtad 13 december 2018) 
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kundserviceavdelningen upp relevanta uppgifter, som inköpsnummer, artikel, mått, antal, 

referens etc. Uppgifterna förs sedan in i ASSAs interna system och skickas efter 

godkännande av samma medarbetare till nästa led inom organisationen.  

 

Daniel Rutgersson, anställd på ASSAs R&D avdelning beskriver i vår intervju processen som 

ett problem främst då den är monoton. Daniel menar att den individuella kompetensen 

medarbetarna besitter inte nyttjas till fullo på kundserviceavdelningen som följd av att denna 

typ av arbete utförs, när det i själva verket kan automatiseras. 

 

Daniel presenterar en RPA-liknande lösning EDI (Electronic Data Interchange). EDI har 

som uppgift att stödja inskrivningen av ordrar genom att ta uppgifter från inköpsordern, 

kategorisera informationen och sedan föra in det i ASSAs interna system. Lösningen är 

implementerad och fungerar väl. Daniel belyser dock flertalet gånger svårigheter han sett i sin 

implementering vilket blir av stort intresse för oss. Vi har valt att fokusera på standardisering 

i denna konsultrapport. 

 

Standardisering 

ASSAs kundsegment sträcker sig över flera organisationer och länder. Kundernas 

inköpsmallar varierar från bolag till bolag men ibland även på individuell nivå där varje 

inköpare exempelvis använder olika format i måttbeställningar. En standardiserad mall som 

följs av alla är det optimala startläget för en implementation av RPA men verkligheten ser 

sällan ut så. Daniel förklarar att EDI därför måste anpassas för varje kund, vilket innebär att 

varje kund har en egen “mall” som EDI använder för att hitta rätt uppgifter. Som tidigare 

nämnt har olika inköpare inom ett och samma företag ibland olika tillvägagångssätt för att 

göra beställningar. För att undvika allt för många olika mallar finns det därför instanser där 

ASSA efterfrågat att kunden gör genomgående på ett och samma sätt. Eftersom EDI utgår 

ifrån mallar, en standardisering på kundnivå, spelar det egentligen ingen större roll vilken 

standard som finns, så länge den följs. Anpassning sker alltså alltid på kundnivå och mallar 

definieras och benämns utifrån kunden. 

 

Utmaningarna för EDI gällande standardisering är ett problem som syns vid varje 

implementation av någon sorts RPA tjänst. Hur och vilka delar som kan standardiseras ligger 

till grund för att kunna undersöka en eventuell automatisering. Daniel belyser vidare en 

intressant infallsvinkel på undantagshantering där han beskriver hur vissa delar inte 
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automatiseras av EDI, trots att det fyller kriterierna att vara “återupprepande och monotont”. 

Detta då undantaget sker så pass sällan att det inte lönar sig att implementera en automatisk 

lösning. Problematiken som Daniel belyser kopplas till kriterierna för RPA som presenterats 

ovan. Undantagshantering innebär antingen att en människa måste interagera med systemet 

eller att en lösning måste implementeras. Huruvida det lönar sig att automatisera ett undantag 

eller inte måste utvärderas och blir mer troligt något som får fortlöpa, trots att projektet 

officiellt avklarats. 

4.3 Uddevalla Kommun 

Uddevalla kommun har tagit fram två förslag på RPA lösningar som kommer att tas i drift 

2019. Processerna beskrivs samtidigt som vi lämnar våra egna synpunkter på de olika delarna 

av processen. 

 

Processerna ger en tydlig bild över hur arbetet går till samt hur den sedan förväntas 

automatiseras. Den första processen handlar om utbetalning av habiliteringsersättning där den 

administrativa arbetsprocessen optimeras genom bland annat RPA. Nedan följer en kortfattad 

processbeskrivning. 

 

1. Brukare deltar i daglig verksamhet. 

2. Verksamhet redovisar deltagande och luncher. 

3. Assistent sammanställer och skapar bokföringsorder. 

4. Ekonomiassistent skapar utbetalning/faktura utifrån bokföringsorder. 

5. Brukare får utbetalning/faktura. 

 

RPA - tjänstens applicering på processen beskrivs som den “digitala medarbetaren”. Nedan 

presenteras punkterna och analyseras utifrån de kriterierna som presenterats tidigare i 

rapporten. Vi kommer inte att gå in på detaljnivå hur lösningen implementeras då det kräver 

utvidgad kunskap om Uddevalla Kommun och dess system.  

 

1. Öppnar fil, skapar kö. 

Vi anser att en RPA-tjänst lämpar sig för uppdraget. 

2. Skapar bokföringsorder utifrån uppgifter i andra kolumnen. 

Vi anser att en RPA-tjänst lämpar sig för uppdraget. 
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3. Kontrollerar att utbetalning ej överstiger antal arbetsdagar för månaden * beloppet 

för hel ersättning. Om överstiger till manuell handläggning. 

Matematisk uträkning krävs, om ekvation definieras lämpar sig RPA. Manuell 

hantering vid fel innebär undantagshantering, vilket RPA kan flagga för. Beroende på 

frekvens av undantag och standardisering av lösning kan en lösning implementeras 

direkt i RPA, då krävs analys och evaluering. 

4. Kontrollerar att antal registrerade luncher ej överstiger antalet arbetsdagar per 

månad. Om överstiger till manuell handläggning. 

Matematisk uträkning krävs, om ekvation definieras lämpar sig RPA. Precis som 

frågan ovan i processen kan RPA flagga för manuell hantering. Även likt tidigare 

fråga bör det inte uteslutas att RPA behandlar undantaget.  

5. Loggar in i ekonomisystemet Raindance. 

RPA kan interagera med olika gränssnitt och vi anser därför att RPA-tjänst lämpar sig 

för uppdraget. 

6. Skapar utbetalning eller faktura.. 

Vi anser att en RPA-tjänst lämpar sig för uppdraget. 

7. Om kön är slut - avsluta, annars börja om på 1 igen. 

En loop implementeras i RPA-tjänsten vilket innebär att RPA-tjänsten kan appliceras. 

 

Slutligen anser vi att en RPA-tjänst lämpar sig för uppgiften som presenterats av Uddevalla 

kommun. Det finns två punkter i processen där RPA ska flagga för manuell hantering. Vår 

rekommendation är att följa upp denna del av processen efter implementation. Det kan finnas 

möjlighet att implementera en lösning direkt i RPA-tjänsten vilket reducerar det manuella 

arbetet. En risk som definierats i 4.0 Tillämpningsområden är att RPA tjänsten ska ersätta 

människan, inte tillföra mer arbete i form av undantagshantering.   

 

Den andra processen berör ansökan för sjuklönekostnader. Processen ser ut på följande enligt 

beskrivning från Uddevallas Kommun; 

 

1. Ansökan inkommer via e-tjänst. 

2. Registrera ansökan i Procaptia. 

3. Gör kontroller. 

3.5 Manuell Handläggning. 

4. Dokumentera. 
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5. Fatta beslut. 

6. Skicka beslut. 

7. Skapa utbetalning. 

 

Punkt 3. Gör kontroller och dess underliggande punkt 3.5 Manuell Handläggning är i fokus 

för RPA-implementeringen. Precis som i Uddevalla Kommuns process ett som presenteras 

ovan kommer vi nu analysera process två. Samma metod och avgränsning sker i process två 

som i process ett. 

 

1. Har brukare aktuellt beslut? 

I dokumentet beskrivs att kunskapen om hur sökningen ska gå till för att nå 

uppgifterna finns internt. Vidare föreslås att om beslut saknas övervägs ett direkt 

avslag. Vi ser inget problem med genomförbarheten med RPA om lämplig sökväg för 

uppgifter hittas.  

2. Brukare folkbokförd i Uddevalla? 

JA/NEJ fråga, alltså lämpar sig RPA. 

3. Har aktuell sjukperiod ersatts tidigare? 

JA/NEJ fråga. Vidare beskrivs att om svaret är JA så ska manuell handläggning 

involveras. RPA lämpar sig och beroende på vilken sorts undantagshantering som 

krävs kan även den i viss mån automatiseras. 

4. Har ny assistent satts in? 

JA/NEJ fråga, alltså lämpar sig RPA. 

5. Finns bilaga med? 

JA/NEJ fråga, alltså lämpar sig RPA. 

6. Är beloppet rimligt? 

Matematisk uträkning krävs, om ekvation definieras lämpar sig RPA.  

7. Bank-/postgiro - Tillhör bank-/postgiro det angivna bolaget? 

JA/NEJ fråga, alltså lämpar sig RPA.  

8. Finns fullmakt? 

JA/NEJ fråga, alltså lämpar sig RPA. 

 

Som slutsats anser vi att RPA lämpar sig för processen. Det finns utmaningar internt i att ta 

fram sökvägar utifrån den systemlösning som Uddevalla kommun använder sig utav. Vidare 

finns det undantagshantering vilket vi rekommenderar blir ett återkommande arbete med att 
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undersöka. Om ett särskilt undantag är återkommande och innehar en standardiserad lösning 

bör det övervägas att implementeras direkt i RPA-tjänsten.   

 

5 Rekommendationer och slutsats 
Arbetsuppgifter där RPA kan tillämpas är oftast monotona och präglas av den mänskliga 

faktorn. Som tidigare nämnt i caset om ASSA, nyttjas inte medarbetarnas kompetens till följd 

av dessa typer av arbetsuppgifter. Utifrån vår analys av kommunal och privat verksamhet når 

vi slutsatsen att det finns fem nödvändiga krav för lyckad implementation av RPA.  

 

1. Rita upp processen och förstå den. 

2. Standardisera process och format. 

3. Processen bör byggas på entydiga regler.  

4. Processen bör kräva begränsad undantagshantering. 

5. Kontinuerligt analysera resultatet och tillgodose mänsklig resurs som kan sköta drift 

och underhåll. 

 

Att rita upp processen och skapa en fundamental förståelse för den är ett avgörande moment 

för en framtida implementation av RPA. För att automatiseringen ska nå sin fulla potential 

bör man standardisera processen och format för information i största möjliga utsträckning. I 

de fall standardisering inte lyckas ökar riskerna för enskilda fall vilket leder till högre 

kostnader. Automatiseringen bör även byggas på entydiga regler där påståenden som “Om X 

gör Y” utgör en övervinnande majoritet av transaktionerna. För att undvika manuell 

handläggning bör undantagshantering minimeras. Automatiseringen ska ersätta människan, 

inte tillföra mer arbete i form av undantagshanteringen.  

 

Om rekommendationerna som ges ovan genomförs är chanserna stora att RPA lösningen 

lyckas. Vi ser även att underhållet av RPA-tjänsten inför framtiden bör säkerställas innan 

projektet avslutas. Ifall det här steget saknas kan det leda till enorma svårigheter om 

ändringar måste ske. Vidare ser vi att post-implementation evaluering inte enbart är 

nödvändig utan även har stor potentiell gynnsam effekt. Efter avslutad implementation lär det 

uppenbara sig brister i RPA-lösningen, exempelvis i form av undantagshantering. Problem 
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som skickas till manuell handläggning kan eventuellt inkluderas i automatiseringen, men det 

är först efter projektet är genomfört som det uppenbarar sig. 

 

Avslutningsvis så rekommenderar vi RPA för alla processer där arbetet är monotont, 

rutinmässigt och där medarbetares kompetens inte utnyttjas till fullo. Processen kan istället 

ersättas med av en robot. Med RPA kan kommunal verksamhet bli mer effektiv, 

kostnadseffektiv och kvalitetssäker.  
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